
У ПРОГРАМІ економічного і соціального 
розвитку міста Києва на 2017 рік серед пріо-
ритетних напрямів є розвиток транспортної 
інфраструктури, збільшення та заміна за-
старілого рухомого складу. Завдяки цьому 
вдасться значно підвищити якість та без-
пеку пасажироперевезень, зменшити рівень 
забруднення навколишнього середовища. 
Яскравим прикладом реалізації одного з 
основних документів життєдіяльності міста 
є оновлення автобусного парку. 

У середу, під час огляду 18 нових автобусів 
МАЗ Київський міський голова Віталій Клич-
ко підкреслив, що столиця сьогодні – лідер 
серед регіонів України за темпами і обсягами 
ремонту доріг та за оновленням рухомого 
складу комунального транспорту. 

«Наше завдання – оновити автопарк сто-
лиці. Комунальний громадський транспорт 
має відповідати усім вимогам. Комфортні 
автобуси є альтернативою маршруткам, 

що не надають якісного сервісу, та на які 
надходить багато скарг від киян», – сказав 
очільник міста. 

Він зауважив, що за участю експертів Сві-
тового банку, у Києві провели комплексний 
аналіз маршрутів, підрахували пасажиро- і 
автопотоки для створення нової транспорт-
ної моделі. 

Віталій Володимирович підкреслив, що 
для реалізації рекомендацій фахівців столи-
ця має щороку оновлювати рухомий склад 
громадського транспорту. 

Він додав, що завдяки 50 автобусам МАЗ, 
які придбали торік, удалося зменшити ін-
тервал руху на кількох маршрутах до 2-4 
хвилин. Окрім того, відкрито нові маршрути, 
розроблені за рекомендаціями Світового 
банку, зокрема № 118 «станція метро «Чер-
нігівська» – станція метро «Політехнічний 
інститут» та № 119 «Контрактова площа – 
вул. Смолича». 

«Цього ж року, після проведення тендеру 
через систему Prozorro, ми закуповуємо 
100 автобусів МАЗ. І вже отримали першу 
партію – 18 автобусів», – повідомив голо-
ва КМДА і додав, що найближчими днями 
до столиці надійдуть ще два автобуси. За-
вдяки оновленню автопарку вже замінено 
рухомий склад на чотирьох маршрутах і 
планується збільшити кількість техніки 
на 5 маршрутах. Вартість 100 нових бусів 
– майже 529 млн грн. 

«Ці автобуси відповідають усім сучасним 
стандартам: низьке розташування підлоги, 
вони пристосовані для обслуговування мало-
мобільних груп населення, салони обладнані 
системою кондиціонування, Wi-Fi. Їх еколо-
гічний стан відповідає стандартам EURO-5. 
Вони сучасні й комфортні для пасажирів, – 
розповів мер Києва. – Окрім того, автобуси 
оснащені двигунами німецької компанії 
Mersedes Benz та автоматичною коробкою 
передач ZF Німеччина». 

Віталій Кличко також нагадав, що цьогоріч 
столиця закупила 40 польських трамваїв PESA 
і ще 7 львівських, заводу «Електрон». А торік 
було придбано 50 автобусів, 61 тролейбус 
та 11 нових сучасних трамваїв із низьким 
рівнем підлоги. 

Міський голова особисто випробував нові 
автобуси та проїхався територією автопарку 
за кермом одного з них. 

«Колись у дитячому садку я мріяв бути 
водієм автобуса, – пожартував Віталій Клич-
ко. – Проїхавшись новим автобусом, можу 
сказати, що він зручний в управлінні, ком-
фортний. Це найвищий стандарт» �

Оновлення автопарку

Київ за результатами тендеру закуповує 100 нових автобусів МАЗ. Першу 
партію з 18 одиниць громадського транспорту днями отримав автопарк 
№ 6. Усі машини обладнані системою кондиціонування, Wi-Fi, оснащені 
двигунами компанії Mersedes Benz та автоматичною коробкою передач 
ZF Німеччина. Екологічний стан МАЗів відповідає стандартам 
EURO-5. Найближчим часом до міста надійдуть ще два автобуси. Завдяки 
оновленню автопарку в столиці вже замінили рухомий склад на чотирьох 
маршрутах і планують збільшити його кількість ще на 5 маршрутах. 
Вартість 100 нових автобусів – майже 529 млн грн. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Оголошено офіційні 
результати Громадського 
бюджету-2018 

У рамках ГБ-2018 перемогло 42 великих 
проекти та 51 малий. Офіційні результати 
голосування киян було оголошено вчора. За 
ініціативи містян віддано 444 тисячі голосів. 
Загалом за проекти ГБ-2018 проголосували 
131 тисяча киян. 

«Я впевнений, що цьогорічні пере-
можці Громадського бюджету – ті проекти, 
які справді допоможуть розвивати наше 
місто. Адже до голосування було залучено 
рекордну кількість осіб, а це означає, що 
вони розуміють нагальність певних пи-
тань, які необхідно вирішити у столиці. Я 
сподіваюсь, що цьогорічні лідери будуть 
також легкими для виконання, тому що 
нам важливий результат. А результат – це 
конкретні зміни, спрямовані на поліпшен-
ня добробуту та благополуччя як міста у 
цілому, так і кожної людини зокрема. Ми 
можемо зробити це разом, і Громадський 
бюджет – чи не найкращий інструмент», 
– переконаний перший заступник голови 
КМДА Геннадій Пліс. 

«Хочу привітати проекти-переможці. 
Серед великих у першій трійці — «Мережа 
хабів. Сучасний освітній простір гімназії 
107 «Введенська», «Підземний музей на 
Поштовій площі» та «Оновлене гематоло-
гічне відділення». Ми для великих проектів 
ставили прохідний бар’єр у 1000 голосів. І що 
важливо, кожен із 42 ініцатив-переможців 
набрав утричі більше. Це гарні показники, 
які свідчать про те, що ГБ набуває дедалі 
більшої популярності», – зазначив заступ-
ник міського голови — секретар Київради 
Володимир Прокопів. 

Серед малих проектів перші у рей-
тингу: «Русанівка – зелений острів», 
«Голосіїв майбутнього», «Ґанок для гім-
назії «Либідь». 

Наразі у Київраді розглядають можли-
вість збільшення фінансування проектів 
ГБ-2018. 

«На реалізацію громадських ініціатив 
у проекті бюджету, який запропонує нам 
виконавчий орган, буде зазначена сума 
в 100 млн грн. На цій цифрі ми зійшлися 
ще в травні. Однак бачимо, який резонанс 
викликав ГБ-2018. Було подано ініціатив 
у 2,5 рази більше, ніж під час голосуван-
ня за проекти-2017. Тому ми піднімемо 
питання збільшення фінансування. І у 
фінальній версії головного кошторису 
столиці ймовірно буде зазначено суму вже 
у 150 млн грн на реалізацію громадських 
ініціатив», – повідомив голова постійної 
комісії Київради з питань бюджету та со-
ціально-економічного розвитку Андрій 
Странніков. 

Окрім того, міська влада спільно з меш-
канцями працює над постійним вдоско-
наленням подачі та розгляду громадських 
проектів. 

«Формується три робочих групи. Одна 
буде займатися роботою, шо стосується вдо-
сконалення самого електронного механізму, 
друга напрацьовуватиме пропозиції щодо 
покращення Положення про Громадський 
бюджет міста Києва, і третя підійматиме 
питання етики», – розповів керівник Центру 
Розвитку Інновацій НаУКМА, експерт РПР 
та Ради Європи Сергій Лобойко.
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 �  Столиця отримала перші 18 із закуплених 100 автобусів МАЗ 
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Першу партію з 18 нових автобусів МАЗ днями отримав столичний автопарк № 6
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 113 (1792), п’ятниця, 10 листопада 2017 р.
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5.4. Здійснення торговельного обслуговування 
під час відзначення державних та загальномісь-
ких святкових заходів (виїзна торгівля)

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не по-
требує 
фінансува-
ння

Показник продукту

кількість запланованих заходів 
з торговельним обслуговуван-
ням, од. 

7 7 7 7

Показник якості

питома вага проведених заходів до 
запланованої кількості, %

100 100 100 100

5.5. Організація постійно діючих виставок-яр-
марків

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), комунальні підприємства

Кошти 
комуна-
льних 
підпри-
ємств

2015  – 100
2016  – 100
2017  – 100
2018  – 100

Показник витрат

кошти комунальних підприємств, 
тис. грн

100 100 100 100

Показник продукту

кількість запланованих
ярмарків, од., у тому числі за 
рахунок:

- коштів комунальних підприємств 1 1 1 1

Показник ефективності

середні витрати на проведення 
одного ярмарку, 
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств 100 100 100 100

Показник якості

питома вага проведених ярмарків 
до запланованої кількості, %

- коштів комунальних підприємств 100 100 100 100

6. Удосконалення ін-
формаційного забез-
печення населення 
міста та суб’єктів 
господарювання у 
сфері торгівлі 

6.1. Створення та обслуговування сайту «Київ-
торговий»,  його інтегрування з єдиним веб-
порталом територіальної громади м. Києва    

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2015  –100
2016  – 20
2017  – 20
2018  –20

Показник витрат

витрати  з бюджету   м.Києва, 
тис. грн

100 20 20 20

Показник продукту

кількість інтернет-ресурсів, які 
заплановано створити, од., у тому 
числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1 - - -

кількість інтернет-ресурсів, які 
заплановано обслуговувати, од., у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - 1 1 1

Показник ефективності

середні витрати на створення одно-
го інтернет-ресурсу, тис. грн, у тому 
числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва 100 - - -

середні витрати на обслугову-вання 
одного інтернет-ресурсу, тис. грн, у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва - 20 20 20

Показник якості

питома вага кількості створених 
інтернет-ресурсів до запланованих, 
%,  у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м.Києва 100 - - -

питома вага кількості інтернет-
ресурсів, які обслуговува-лися, до 
запланованих, %,  у тому числі за 
рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - 100 100 100

6.2. Проведення індивідуальної консультативно-
роз’яснювальної роботи з питань здійснення 
господарської діяльності у сфері торгівлі

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Зменшення випадків порушень вимог чинного законодавства, що регламентує торговельну ді-
яльність

6.3. Проведення засідань за круглим столом, 
нарад, зустрічей з суб’єктами господарювання 
сфери торгівлі щодо актуальних питань госпо-
дарської діяльності 

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Вирішення питань, які потребують негайного врегулювання

Удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі  

7. Удосконалення нор-
мативно-правового 
забезпечення госпо-
дарської діяльності 
у сфері торгівлі на 
ринках

7.1. Підготовка та подання на затвердження 
проекту рішення Київської міської ради щодо 
внесення зміни до Правил торгівлі на ринках 
у місті Києві, які затверджено у додатку до рі-
шення Київської міської ради від 25 грудня 2008 
року №1051/1051 «Про Правила благоустрою 
міста Києва»

2015 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Упорядкування організації роботи ринків 

8. Приведення зовніш-
нього вигляду під-
приємств ринкової 
мережі до сучасних 
вимог

8.1. Сприяння здійсненню  реконструкції  
підприємств ринкової мережі, модернізація 
торговельних місць

2015-2016 Департамент містобудуванні 
та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністрації,
суб’єкти господарювання

Не потре-
бує фінан-
сування

Покращення  зовнішнього вигляду ринків, благоустрою територій, умов праці для торгуючих, під-
вищення рівня обслуговування покупців 

Ïðîäîâæåííÿ äîäàòêó ó íàñòóïíîìó íîìåð³



3РЕКЛАМА Хрещатик
10 листопада 2017 р.

№117 (5030)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 34,9 кв. м, розташоване 

за адресою: вул. Старонаводницька, б. 6-а. Вартість об'єкта оренди станом на 31.07.2017 - 1002500,0 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 

району м. Києва» (провулок Мар'яненка, 7, тел. 280-44-53). 
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення перукарні на 2 роки 364 дні.
Орендна ставка - 5%, розмір орендної плати за місяць - 4177,08 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, 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. М. Омеляновича - Павленка (колишня Суворова), 15, каб. 210. Довідки за телефоном 280-15-39.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлові приміщення підвального поверху загальною площею 32,0 кв. м, розташо-

вані за адресою: м. Київ, вул. Левандовська (Аніщенка), 4. Балансоутримувач: КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Печерського району міста Києва» (м. Київ, пров. Мар'яненка, 7, 280-02-20).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення громадської організації, яка здійснює без-
коштовну 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 до-
помогу, реабілітацію та адаптацію інвалідів та інших осіб - учасників АТО.

Можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення 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. М. Омеляновича - Павленка, 15, 
каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміні-
страції. Орендодавець - Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація. Нежитлове приміщення, 
розташоване за адресою: вул. Виборзька, 38/19, загальною площею 121,50 кв.м., запропонована заявником 
мета використання: розміщення громадської організації, яка здійснює 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 і становить: 
на площу 100 кв.метрів - 1 грн на рік та на частину площі - 7% ( розмір місячної орендної плати становить 
2 574,79 грн (без ПДВ)) або інше використання майна (розмір місячної орендної плати становить 31 178,75 грн 
(без ПДВ)). Ринкова вартість майна станом на 30.09.2017 становить 2 494 300,00 грн.

Деснянський районний суд м. Києва викликає в якості відповідача Сидоренко 
Дмитра Сергійовича в судове засідання, яке призначено на 04.12.2017 року в 
10.30 для участі у розгляді цивільної справи за позовом Публічного акціонерного 
товариства «ОТП Банк» до Сидоренко Дмитра Сергійовича про стягнення забор-
гованості (кабінет № 17, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя  О.П.Шевчук

06.12.2017 о 8-30 в приміщенні Окружного адміністративного суду 
м. Києва (вул. П.Болбачана, 8 корп.1, зал 38) відбудеться судовий розгляд 
справи № 826/13291/17 за позовом ФОП Торохтій З.Ч. до Київської міської 
ради про визнання протиправним та скасування рішення від 14.09.2017 
№4/3011 "Про внесення змін у додаток 3 до рішення Київської міської 
ради від 24.02.2011 №56/5443".

Шановні мешканці!
По 47 будинках, які знаходяться на обслуговуванні ТОВ «ЖБК «Управдом» провело доопрацювання 

розрахунку тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Структура, 
періодичність та строки надання цих послуг відповідають вимогам розпорядження ВО КМР (КМДА) від 
09.03.11р. №307. Більш детальна інформація розміщена на інформаційних стендах в під'їздах будинків.

Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому вигляді протягом 15 днів з дня опубліку-
вання цього оголошення за адресою: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 6-б. ТОВ «ЖБК «Управдом», 
тел. 220-34-42.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду майно, 
що віднесене до сфери управління та стосовно якого надійшла заява: 

- Нежитлові приміщення, загальною площею 70,00 кв. м, що розташовані на 1 поверсі окремо стоячої нежитлової 
будівлі-теплиці на території Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови 
Дарницького району м. Києва на вул. Княжий Затон, 7-а з метою розміщення фізкультурно-спортивного закладу, 
діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 3 % від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди станом на 31.07.2017 ста-
новить 1 186 000,00 грн. Орендна плата за місяць становить 2962,04 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції. 
Балансоутримувач - Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Харківське шосе, 
168-К). Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду - 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. О. Кошиця, 11, каб.114 або каб. 323. Довідкову інформацію можна 
отримати за тел.: 564-98-42,564-92-01.

Об'єкт оренди (адреса, площа 
технічна характеристика)

Використання за цільовим 
призначенням

Стартовий розмір місячної 
орендної плати, грн (без ПДВ)*

Розмір авансової орендної 
плати для участі у конкурсі 

на право оренди, грн 
(без ПДВ)

Реквізити 
(балансоутримувача) 

для сплати авансової орендної плати

Балансоутримувач - КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

вул. Білоруська, 17 
73,0 кв.м 

підвал

розміщення виробників реклами, 
торговельних об'єктів з про-

дажу поліграфічної продукції, 
розміщення ксерокопіювальної 
техніки для надання населенню 

послуг із ксерокопіювання

32162,40 

(440,58 грн 
за 1 кв.м)

64324,80

р/р 26008302839918 ГУ ДКУ у 
м. Києві та Київської обл. 

АТ «Ощадбанк» 
код банку 322669, 
ЄДРПОУ 34966254 
ІПН 349662526590

вул. Грекова, 22 
30,00 кв.м 

напівпідвал

розміщення торгівельного 
об'єкта з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної 

групи

3374,76 

(112,50 грн 
за 1 кв.м)

6749,52

р/р 26008302839918 ГУ ДКУ у
м. Києві та Київської обл. 

АТ «Ощадбанк» 
код банку 322669, 
ЄДРПОУ 34966254 
ІПН 349662526590

вул. О.Теліги, 45-А 
76,00 кв.м 
1-й поверх

розміщення торгівельного 
об'єкта 3 продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної 

групи

10639,48 

(140,0 грн 
за 1 кв.м)

21278,96

р/р 26008302839918 ГУ ДКУ у 
м. Києві та Київської обл. 

АТ «Ощадбанк» 
код банку 322669, 
ЄДРПОУ 34966254 
ІПН 349662526590

Заява про наміри
Комунальне підприємство «Київпастранс» (адреса: Набережне шосе, 2, м. Київ, 

04070, тел. (044) 254-65-52) повідомляє про наміри реконструкції трамвайної 
лінії на ділянці від вулиці Міської до площі Тараса Шевченка в Оболонському ра-
йоні міста Києва згідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) №946 від 09.08.2017 року про 
перерозподіл видатків бюджету міста Києва щодо внесення змін до показників 
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, п. 26. Початок 
трамвайної лінії - зуп. вул. Міська. Кінець лінії - зуп. Площа Шевченка. Довжина 
трамвайної лінії -12,4 км в одноколійному вимірі. Реконструкція та введення в 
експлуатацію трамвайної лінії дозволить поліпшить дорожній сервіс міста та 
збільшить пропускну спроможність вулично-дорожньої мережі, покращить якість 
надання послуги по перевезенню пасажирів, забезпечить максимальну безпеку 
та зручність руху. Реконструкція колії дозволить зменшити шумове навантаження. 
Об'єкт входить до «Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку», затвердженого постановою КМУ від 28.08.2013 р. №808. 
Проектні рішення розробляються відповідно до вимог ДБН, санітарно-гігієніч-
них норм та правил, та забезпечують виконання охоронних, відновлювальних 
і захисних заходів. Транскордонний вплив відсутній. Будівництво об'єкта буде 
супроводжуватись впливом на атмосферне повітря відпрацьованих газів від 
будівельних машин та автотранспорту. Основним видом впливу на компоненти 
природного середовища під час експлуатації трамвайної лінії є шумове наван-
таження. Процес поводження з відходами, що утворяться в період будівництва 
та експлуатації об'єкта, виконується відповідно до вимог Закону України «Про 
відходи». Громадське обговорення проекту відбуватиметься через 30 днів з дати 
публікації о 10.00 за адресою: КП «Київпастранс», Набережне шосе, 2, м. Київ, 
04070, тел. (044) 254-65-52. Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 
днів з дати публікації за вказаною адресою.

Оголошення
про конкурс на право оренди майна територіальної громади міста Києва, 

яке віднесено до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ОГОЛОШЕННЯ
конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва, 

яке віднесено до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Рекомендований строк оренди - 2 роки 
364 дні

(у разі строку оренди більше рекомен-
дованого переможець конкурсу додатково 
повинен подати документи, які необхідні для 
нотаріального посвідчення договору оренди 
згідно з переліком, визначеним законом). 

Умови конкурсу:
- оренда приміщення відповідно до гра-

фіку: вівторок з 09:00 до 13:00 та п'ятниця з 
09:00 до 13:00

- орендна плата відповідно до конкурсної 
пропозиції переможця;

- додатково до орендної плати нарахову-
ється податок на додану вартість у розмірах 
та порядку, визначених чинним законодав-
ством України;

- використання об'єкта оренди за цільовим 
призначенням;

- дотримання вимог щодо експлуатації 
об'єкта;

- страхування орендованого майна;
- відшкодування витрат підприємства (ба-

лансоутримувача) на утримання майна, а саме:
- плата за користування земельною ді-

лянкою, на якій розташований об'єкт оренди;
- амортизаційні відрахування на об'єкт 

оренди;
- експлуатаційні витрати підприємства 

(балансоутримувача);
- вартість комунальних послуг, витрати на 

утримання прибудинкової території;
- вартість послуг по ремонту і технічному 

обслуговуванню інженерного обладнання 
та внутрішньобудинкових мереж, ремонту 
будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття 
або сплати за послуги на підставі договорів 
з постачальниками;

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

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

- у повному обсязі виконувати всі 
зобов'язання, зазначені у договорі оренди;

- виконання встановлених для підприємства 
мобільних завдань;

- компенсація переможцем конкурсу витрат 
на здійснення незалежної оцінки об'єкта орен-
ди. 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;

- компенсація переможцем конкурсу витрат 
на публікацію оголошення про вивчення попиту 
на право оренди нежитлового приміщення за 
виставленими рахунками відповідних засобів 
масової інформації;

- компенсація переможцем конкурсу ви-
трат на публікацію оголошення про конкурс за 
виставленими рахунками відповідних засобів 
масової інформації.

Для участі в конкурсі претендент 
подає (за адресою: 01030, м. Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208, 
час роботи Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації: пн. - чт. з 09.00 
до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45): на розгляд 
конкурсної комісії в запечатаному конверті 
з написом «На конкурс» прошнуровані та 
пронумеровані документи разом з описом 
(конверт має бути опечатаний печаткою пре-
тендента на участь у конкурсі із зазначенням 
назви учасника конкурсу, характеристики 
об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутри-
мувач), кінцевий термін подання документів 
для участі у конкурсі 27.11.2017: 

1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Відомості про претендента на участь 

у конкурсі:
а) для юридичної особи:
- документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи;
- копії установчих документів, завірені 

заявником;

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

б) для фізичної особи:
- копію документа, шо посвідчує особу та 

належним чиноь оформлену довіреність на 
представника;

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

- завірену належним чином копію декла-
рації про доходи або звіту суб'єкта малого 
підприємництва - фізичної особи-платника 
єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату аван-
сової орендної плати.

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконан-
ня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, 
пропозиція стосовно якої вноситься учасником 
конкурсу в день проведення конкурсу.

5. Інформацію про засоби зв'язку з пре-
тендентом на участі у конкурсі та реквізити 
претендента на участь у конкурсі для повер-
нення авансової орендної плати.

Конкурс буде проведено 01.12.2017 
о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 24, каб. 406. Телефон 
для довідок 235-00-77.

Критерій визначення переможця кон-
курсу:

Найбільший розмір орендної плати та, за 
умов взяття зобов'язань, виконання інших 
умов конкурсу.

У разі надходження двох або більше про-
позицій, які відповідають умовам конкурсу, 
переможець визначається конкурсною 
комісією за критерієм найбільшої запропо-
нованої орендної плати за перший/базовий 
місяць оренди із застосуванням принципу 
аукціону.

Рекомендований строк оренди - 2 роки 364 дні 
(у разі строку оренди більше рекомендованого 
переможець конкурсу додатково повинен подати 
документи, які необхідні для нотаріального по-
свідчення договору оренди згідно з переліком 
визначеним законом). 

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;

- використання об'єкта оренди за цільовим 
призначенням;

- дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;
- страхування орендованого майна;
- відшкодування витрат підприємства (ба-

лансоутримувача) на утримання майна, а саме:
- амортизаційні відрахування на об'єкт оренди;
- експлуатаційні витрати підприємства (ба-

лансоутримувача);
- вартість комунальних послуг, витрати на 

утримання прибудинкової території,
- вартість послуг по ремонту і технічному 

обслуговуванню інженерного обладнання та 
внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у 
т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплати 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 всі зобов'язання 
зазначені у договорі оренди;

- компенсація переможцем конкурсу витрат 
на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди. 

Розмір компенсації витрат на здійснення неза-
лежної оцінки не може бути більшим ніж показники 
звичайної ціни послуг на виконання послуг з 
оцінки майна, визначені Фондом державного 
майна України;

- компенсація переможцем конкурсу витрат 
на публікацію оголошення про вивчення попиту 
на право оренди нежитлового приміщення за 
виставленими рахунками відповідних засобів 
масової інформації;

- компенсація переможцем конкурсу витрат 
на публікацію оголошення про конкурс за вистав-
леними рахунками відповідних засобів масової 
інформації.

Для участі в конкурсі претендент подає (за 
адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, 
каб. 512 або каб. 208, час роботи Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації: 
пн. -чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45): на 
розгляд конкурсної комісії в запечатаному 
конверті з написом «На конкурс» прошнуро-
вані та пронумеровані документи разом з 
описом (конверт має бути опечатаний печаткою 
претендента на участь у конкурсі із зазначенням 
назви учасника конкурсу, характеристики об'єкта 
оренди (адреса, площа, балансоутримувач), 
кінцевий термін подання документів для 
участі у конкурсі 27.11.2017:

1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Відомості про претендента на участь у 

конкурсі:
а) для юридичної особи:
- документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи;
- копії установчих документів завірені за-

явником;
- базовий витяг з Єдиного державного реєстру 

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

б) для фізичної особи:
- копію документа, що посвідчує особу та 

належним чином оформлену довіреність на 
представника;

- за наявності відповідного статусу - базовий 
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб 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 підприємни-
цтва фізичної особи - платника єдиного податку

3. Документи, що засвідчують сплату авансової 
орендної плати.

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

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

Конкурс буде проведено 01.12.2017 о 10.00 
за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 
24, каб. 406. Телефон для довідок 235-00-77.

Критерій визначення переможця конкурсу:
Найбільший розмір орендної плати та, за 

умов взяття зобов'язань, виконання інших умов 
конкурсу.

У разі надходження двох або більше пропозицій, 
які відповідають умовам конкурсу, переможець 
визначається конкурсною комісією за критерієм 
найбільшої запропонованої орендної плати за 
перший/базовий місяць оренди із застосуванням 
принципу аукціону.

* - коригується на індекс інфляції

Об'єкт оренди 
(адреса, площа, 

технічна 
характеристика)

Використання 
за цільовим 

призначенням

Стартовий розмір 
місячної орендної плати, 

грн (без ПДВ)*

Розмір 
авансової орендної плати 

для участі у конкурсі 
на право оренди, 

грн (без ПДВ)

Реквізити 
(балансоутримувача) для 

сплати авансової орендної 
плати

Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 
Шевченківського району м. Києва

вул. Пимоненка, 10 
6,0 кв.м 

1-й поверх

Розміщення торговель-
ного об'єкта з продажу 

продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи 

(молочна продукція)

97,20 

BT. 09:00 до 13:00 
ПТ. 09:00 до 13:00 

(16,20 грн за 1 кв.м)

194,40

п/р 26008215906 
в ПАТ АБ «Укргазбанк» 

код банку 320478 
код ЄДРПОУ 38948312 

ІПН 389459426599

* - коригується на індекс інфляції
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Спеціалізовану 
школу № 327 
реконструюють

Цьогоріч у Києві відремонтували 39 парків 
і скверів, на черзі ще 48 зелених зон

СПЕЦШКОЛУ I ступеня № 327 із по-
глибленим вивченням іноземних мов 
на вулиці Івана Миколайчука, 9-б у 
Дніпровському районі реконструю ють 
з прибудовою будівлі. Підписано роз-
порядження КМДА № 1378. 

Замовником виконання робіт ви-
значено КП «Житлоінвестбуд-УКБ», 
якому доручено отримати вихідні дані 
для проектування, визначити гене-
ральні проектну та підрядну органі-
зації для виконання робіт. Окрім того, 
під час укладання договору підряду на 
реконструкцію доручено передбачити 
умови надання будівельною компанією 
гарантій якості та встановлення гаран-
тійного строку експлуатації об’єкта не 
менше 10 років. 

Прогнозована вартість реконструк-
ції з прибудовою становить 22,2 млн 
грн. Уточнений кошторис визначать 
після проведення експертизи проекту. 
Зазначимо, що всі роботи здійсню-
ватимуться за рахунок бюджетних 
коштів. 

Проект реалізовується з метою 
створення належних умов для на-
вчання дітей та організації нових 
робочих місць для освітян у Дніпров-
ському районі   

У СЕРЕДУ в столиці відкрили оновлений парк на-
впроти вул. Андрія Малишка, 15-25 (Дніпровський р-н), 
а також сквер на вул. Вербицького, 12 (Дарницький).  

«Зараз ми активно відкриваємо сквери та парки, 
проведено величезну роботу комунальників. Уже 
завершені ремонти у 39 зелених зонах, ще на 48 
об’єктах – на завершальному етапі. Торік нам удалося 
відновити більш як 60 оаз, тобто в цьому році ми знову 
маємо певний рекорд виконання робіт, – сказав за-

ступник голови КМДА Петро Пантелеєв. – Нещодавно 
відкрито оновлений парк «Наталка» на Оболоні, сквер 
біля МВЦ, «Гідропарк» у Дніпровському районі та на 
площі Кривоноса на Солом’янці, облаштували оазу 
на місці МАФів на Контрактовій площі. Це свідчить 
про системну роботу в напрямі озеленення міського 
середовища, коли навіть на невеликій ділянці землі, 
територіях, що були занедбані чи обнесені МАФами, 
є прагнення зробити місце для відпочинку»  

У мерії презентують бюджетні 
запити на 2018 рік 

Із 13 до 16 листопада 
в КМДА триватиме публічна презентація бюджетних 
запитів головних розпорядників коштів щодо проекту 

бюджету міста Києва на наступний рік.
Долучитися до презентації можуть усі охочі. 

Телефон для довідок 202-74-45 

10 ЛИСТОПАДА з 12.00 до 13.00 
ВГО «Всеукраїнський парламент 
працездатних інвалідів» проводить 
прес-конференцію з елементами 
практикуму, присвячену Міжна-
родному дню незрячих, який що-
річно відзначається 13 листопада. 

На заході, що відбудеться в при-

міщенні ДП «Телеком-пневма-
тик» за адресою: м. Київ, просп. 
С. Бандери, буд. 6, мова йтиме про 
актуальні соціально-економічні 
питання та проблеми трудової 
реабілітації незрячих людей і осіб 
з вадами зору. 
Також буде продемонстровано 

спеціалізовану апаратуру для 
реабілітації осіб з інвалідніс-
тю, в тому числі – інвалідів зору. 
Автори обладнання – профе-
сор, доктор психологічних наук 
Сергій Болтівець та Гендиректор 
ДП «Телеком-пневматик» Федір 
Гаврилюк    

Головний розпорядник бюджетних коштів
дата 

13.11.2017 15.11.2017 16.11.2017

Департамент економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

Департамент фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

Департамент внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

Департамент промисловості  та розвитку 
підприємництва  виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

Апарат виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

Департамент інформаційно-комунікаційних 
технологій виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

Київська міська рада (Секретаріат)

Департамент  освіти і науки, молоді та 
спорту  виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

Департамент  охорони здоров’я  
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

Департамент соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА)

Департамент культури виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури  виконавчого органу 
Київської міської ради  (КМДА)

Департамент міського благоустрою та 
збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

Департамент будівництва та  житлового 
забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради  (КМДА)

Департамент  містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

Департамент з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю міста 
Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА)

Департамент  транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

Департамент суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

Управління туризму та промоцій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) 

Департамент  комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради  (КМДА)

Управління з питань реклами виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА)

Департамент з питань реєстрації 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

Департамент (Центр) надання 
адміністративних послуг виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА)

Департамент земельних ресурсів 
виконавчого органу  Київської міської ради  
(КМДА)

Управління (інспекція) самоврядного 
контролю виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

Районні в місті Києві державні адміністрації

До Міжнародного Дня людей з вадами зору 
проведуть захід

ПРОКУРАТУРА столиці через суд 
домоглася повернення у комуналь-
ну власність ділянок у центрі міста 
вартістю понад 3 млн гривень, що 
розташовані на проспекті Пере-
моги у Святошинському районі 
Києва. 

Установлено, що право власності 

на спірні території загальною пло-
щею 0,3 га було незаконно зареє-
стровано за приватною структурою 
у той час, коли судові рішення про 
їх повернення Київраді набрали 
законної сили. 

Захищаючи інтереси територі-
альної громади, столична проку-

ратура заявила позов до суду про 
випробовування спірних наділів 
від незаконного власника. 

На сьогодні рішенням Господар-
ського суду Києва позовні вимоги 
задоволено у повному обсязі – ді-
лянки витребувано на користь 
громади міста   

У комунальну власність міста повернуто землю 
вартістю понад 3 млн гривень
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