
СТОЛИЧНА влада закуповує нове надсучасне 
обладнання для медичних закладів міста, щоб 
кияни отримували належну медичну допомогу 
не гіршу, ніж за кордоном. Зокрема у 2016-2017 
роках на проведення ремонтних робіт для 
встановлення МРТ та введення в дію нового 
відділення, на придбання обладнання з міського 
бюджету було виділено понад 131 млн грн. Про 
це в середу заявив мер Києва Віталій Кличко 
під час інспекції Олександрівської клінічної 
лікарні, де було відремонтовано частину при-
міщень та закуплено нове обладнання для 
відділення рентген-ендоваскулярної хірургії. 

«Майже 90 відсотків із цієї суми було ви-
трачено саме на закупівлю надсучасного 
обладнання, яке є в усьому світі, і зараз воно 
працюватиме і у нас, рятуючи життя та здоров’я 
киян», – розповів міський голова. 

Зокрема на закупівлю МРТ витратили 40 
млн грн, 2-х ангіографів (обладнання для рент-
генологічного дослідження кровоносних судин) 
– 42 млн грн. На закупівлю комп’ютерного 
томографа (для цього організовується тендер) 

виділили 26,5 млн та 5 млн грн – на ремонт 
ангіографа, який вже був у лікарні. Оновлення 
приміщень обійшлося майже у 18 млн грн. 

«Ми закуповуємо те обладнання, яке дійсно 
потрібне. Кияни повинні отримувати медичну 
допомогу не гіршу, ніж за кордоном. А ще 
ми маємо забезпечити гідні умови праці та 
соціальні стандарти для медичних праців-
ників», – зазначив Віталій Володимирович. 

За його словами, закупівля нового сучасного 
обладнання дозволяє проводити ангіографічні 
дослідження (рентгенологічні досліджен-
ня кровоносних судин), стентування судин 
серця, встановлювати кардіостимулятори, 
діагностувати захворювання на ранніх етапах. 
А також забезпечить доступність коронарно-
го втручання для пацієнтів із симптомами 
інфаркту міокарда. 

Віталій Кличко наголосив, що реформу-
вання медицини є одним із пріоритетів для 
столичної влади, оскільки здоров’я – це най-
дорожче, що є у кожної людини. Він нагадав, 
що цьогоріч видатки на фінансування галузі 

охорони здоров’я в Києві були значно збіль-
шені. І загальна сума сягає понад 8,9 млрд грн. 

Голова КМДА додав, що минулого тижня він 
інспектував Київську міську дитячу клінічну 
лікарню № 2, де відремонтували приймальне 
відділення та травмпункт, і був позитивно 
вражений. Ремонт медичних закладів у місті 
триватиме й надалі. 

Заступник голови КМДА Микола Пово-
розник додав, що аналогічне обладнання 
найближчим часом планується встановити у 
Лікарні швидкої допомоги, Київській місь-
кий лікарні № 12, дитячій клінічній лікарні 
№ 7, Київській міській клінічній лікарні 
№ 1, Київській міській клінічній лікарні № 6. 

«Наше завдання – щоб така сучасна медична 
апаратура була в кожній лікарні», – сказав 
Микола Поворозник. 

За словами головного лікаря Олександрів-
ської клінічної лікарні Людмили Антоненко, 
щороку лише в Києві трапляється 3 тисячі 
інфарктів. 

«Надсучасне обладнання, яке закуплено, 
дозволить робити маніпуляції, пов’язані з 
хворобами серця. Таким чином ми можемо 
попередити інфаркти і не доводити хворих до 
інвалідності. На кожному ангіографі плануємо 
проводити 1 тисячу маніпуляцій щороку», – 
сказала пані Антоненко. 

Головний лікар додала, що зважаючи на те, 
що таких ангіографів три, то 3 тисячі пацієнтів 
отримають невідкладну медичну допомогу. 

Додамо, що відділення рентген-ендовас-
кулярної хірургії Олександрівської клінічної 
лікарні запрацювало в цілодобовому режимі 
з 2 жовтня. За цей час вже проведено майже 
200 оперативних втручань �

Олександрівська лікарня 
отримала надсучасне обладнання 

Закупівля нового сучасного обладнання для Олександрівської 
клінічної лікарні дозволить проводити ангіографічні дослідження 
(рентгенологічні дослідження кровоносних судин), стентування 
судин серця, встановлювати кардіостимулятори, діагностувати 
захворювання на ранніх етапах. А також забезпечить доступність 
коронарного втручання для пацієнтів із симптомами інфаркту 
міокарда.  

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

У Києві вшанують 
подвиг учасників 
Революції Гідності 
та увічнять пам’ять 
Героїв Небесної Сотні 

На виконання Указу Президента України 
«Про відзначення у 2017 році Дня Гідності 
та Свободи» у місті затверджено відповід-
ний план заходів. 

Так, 21 листопада передбачено про-
ведення меморіальних, урочистих та 
культурно-мистецьких подій, церемоній 
покладання квітів за участю представників 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, духовенства, громадськос-
ті, учасників революційних подій в Україні 
у 2004, 2013-2014 роках, учасників АТО в 
Донецькій і Луганській областях, у місцях, 
пов’язаних із зазначеними подіями, зокрема 
на Алеї Героїв Небесної Сотні. Також на 
честь пам’яті загиблих Героїв Небесної 
Сотні відбудеться молодіжна хода (з 10.00 
до 13.00), покладання квітів і запалення 
свічок на Алеї Героїв Небесної Сотні. 

21 листопада у Національній музичній 
академії України ім. П. І. Чайковського 
відбудеться концертна програма з нагоди 
Дня Гідності та Свободи. Передбачено 
проведення мультимедійної презентації 
«Революції, що нас змінили» в Міській 
спеціалізованій молодіжній бібліотеці 
«Молода гвардія». 

З нагоди Дня Гідності та Свободи про-
ведуть тематичні громадські заходи на 
Софійській та Михайлівській площах та на 
Майдані Незалежності, вул. Хрещатик (на 
відрізку від вул. Богдана Хмельницького до 
вул. Інститутської, на пішохідній частині). 
А в Національному історико-архітектур-
ному музеї «Київська фортеця» з 15 до 
25 листопада триватиме фотовиставка 
«Майдан – фортеця духу». 

Протягом листопада у закладах освіти та 
культури Києва відбудуться також тематичні 
просвітницькі заходи: книжкові виставки, 
виховні години, бесіди,  конференції, зустрічі 
за круглим столом тощо. 

Варто зауважити, що у разі необхідності 
буде перекрито рух транспорту під час під-
готовки та проведення заходів і внесено 
зміни у роботу міського пасажирського 
транспорту загального користування. 

Презентують конкурс 
на кращий проект 
меморіалу-музею 
Революції Гідності 
Напередодні Дня Гідності та Свободи, 18 
листопада з 16.00 до 18.00 на вул. Хрещатик, 
32, у залі архітектурно-містобудівної ради 
стартує публічна презентація Міжнародного 
відкритого конкурсу на кращу проектну 
пропозицію щодо об’єкта «Національний 
меморіальний комплекс Героїв Небесної 
Сотні – Музей Революції Гідності». 

Організатори: Європейський лідер із 
проведення міжнародних архітектурних 
конкурсів [phase eins]/Німеччина, Берлін, 
Benjamin Hossbach – керуючий партнер 
[phase eins]. 

Під час публічного заходу обговорять 
конкурсне завдання, а охочі зможуть по-
ставити запитання та надати свої пропозиції. 

Вхід вільний. 
Деталі – на офіційному сайті Конкурсу.
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Завдяки новому обладнанню в Олександрівській клінічній лікарні робитимуть маніпуляції, пов’язані з хворобами серця, і таким чином попереджатимуть інфаркти

 �  У медзакладі відремонтували частину приміщень 
та закупили найновішу апаратуру для відділення 
рентген-ендоваскулярної хірургії
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Â.î. êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 116 (1795), п’ятниця, 17 листопада 2017 р.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження договору між Київською міською 
радою та Підгірцівською сільською радою Обухівського 

району Київської області
Рішення Київської міської ради № 197/3204 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, підпункту 19.1 пункту 19 
рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ - ТАУН»

Розпорядження № 1308 від 20 жовтня 2017 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-

ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної 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»: 

1. Çàòâåðäèòè äîãîâ³ð ïðî âèä³ëåííÿ òà âè-
êîðèñòàííÿ ñóáâåíö³¿, óêëàäåíèé 25 âåðåñíÿ 
2017 ðîêó ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â îñîá³ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëî-
äèìèðîâè÷à ç îäí³º¿ ñòîðîíè òà Ï³äã³ðö³âñüêîþ 
ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ 
îáëàñò³ â îñîá³ Ï³äã³ðö³âñüêîãî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè 
Êðàâ÷åíêà Ñåðã³ÿ Ñåðã³éîâè÷à ç ³íøî¿ ñòîðîíè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ-ÒÀÓÍ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 37652914, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
02160, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ðåãåíåðàòîðíà, áóäèíîê 
4) ë³öåíç³¿:

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì 
âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà òåïëîåëåê-
òðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ 
åëåêòðîñòàíö³ÿõ, êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ, òà 
óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî 
ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), êð³ì âèðîáíèöòâà 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì 
òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ-ÒÀÓÍ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå 
äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê 
òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åé-
ñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ 
äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, 
ïëàòó çà âèäà÷ó êîæíî¿ ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 
10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про перейменування проспекту, бульварів, 

вулиць, провулків, уточнення назв та повернення 
історичної назви у місті Києві»

Рішення Київської міської ради № 195/3202 від 12 жовтня 2017 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті 

35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ 
ïðîñïåêòó, áóëüâàð³â, âóëèöü, ïðîâóëê³â, óòî÷-
íåííÿ íàçâ òà ïîâåðíåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ íàçâè ó 
ì³ñò³ Êèºâ³».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëü-

íèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â äîîïðàöþâàòè 
çàçíà÷åíèé ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà 
ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

20.10.2017 № 1308

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

плати за видачу кожної ліцензії
№з/п Отримувач Код отримувача 

(ЄДРПОУ)
Банк 
отримувача 
(ГУДКСУ)

Код банку 
(МФО 
ГУДКСУ)

Номер рахунку Код класифі-
кації доходів 
бюджету

Найменування 
коду класифі-
кації доходів 
бюджету

і ГУК у м.Киеві/
м Київ/22010200

37993783 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31411511700001 22010200 Плата за ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади

2 УК у Голосїїв-
ському районі/
Голосїївський 
район/22010200

38039757 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31410511700002 22010200 Плата за ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади

3 УК у Дарниць-
кому районі/
Дарницький 
район/22010200

38021179 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м Києві

820019 31419511700003 22010200 Плата за ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади

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

37984978 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31418511700004 22010200 Плата за ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади

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

38002491 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м Києві

820019 31416511700006 22010200 Плата за ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади

6 УК у Печер-
ському районі 
/Печерський 
район/22010200

38004897 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31415511700007 22010200 Плата за ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади

7 УК у Поділь-
ському районі/
Подільський 
район/22010200

37975298 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31414511700008 22010200 Плата за ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади

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

37962074 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31413511700009 22010200 Плата за ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади

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

38050812 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31413511700010 22010200 Плата та ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади

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

 37995466 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31412511700011 22010200 Плата за ліцензії 
на певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються 
Радою Міністрів 
АРК, виконав-
чими органами 
місцевих рад і 
місцевими орга-
нами виконавчої 
влади
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

№ 
п/п

Балансоутримувач (юри-
дична адреса, контактний 

телефон)

Дані про об’єкт оренди

Характерис-
тика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв.м

Орендна 
ставка 

у %

Запропонована 
заявником мета 

використання 
приміщення

Строк оренди, 
запропонований 

заявником

Орендна 
плата за 1 
кв.м, грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, грн

Вартість 
об’єкта 

оренди, грн 
без ПДВ

1. КП "Київпастранс"
(04070, Набережне 

Шосе, 2
254-65-27)

4 поверх просп. А. 
Корольова 7 літ. А 174,8 15 Розміщення офісу

Станом на 30.09.2017

2 роки 364 дні 206,9 36166,25 2893300,00

2. 1 поверх бульв. 
Т. Шевченка, 60-А 24,09 15 Розміщення офісу

Станом на 30.06.2017

2 роки 364 дні 312,10 7518,45 597300,00

3.
СВ КП «Київводфонд»

(02002, Микільсько-Сло-
бідська, 7 362-19-20

споруда вул. М.Бойчука, 1/3 83,8 4
Розміщення 
громадської 

вбиральні

Станом на 31.07.2017

2 роки 364 дні 47,05 3942,67 1182800,00

4.

КП
«Київжитлоспецексп-

луатація»
(вул. Володимирська, 

51-а, 234-23-24)

2 поверх вул. Сабурова, 13, 
літ. А 44,40 5

Розміщення 
суб’єкта господа-
рювання, що здій-

снює побутове 
обслуговування 

населення

Станом на 31.08.2017

2 роки 364 дні 74,61 3312,75 795060,00

5. 1, 2  поверхи Фролівська, 1/16, 
літер А’ 149,60

1 % (для 
площі 

20кв.м)

Розміщення 
громадської 
організації

Станом на 30.06.2017

4 % 
або
15

до дати підписання 
акту приймання 
- передавання 

приміщення пере-
можцем аукціону, 

але не більше ніж 2 
роки 364 дні

28,38
15281,66

63692,50

5095400,00

113,53

425,75

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 

Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-77, 202-61-76.

Завершення громадських слухань щодо проекту Детальний план території в межах 
бульвару І. Лепсе, вул. Суздальської, вул. Академіка Білецького 

і залізниці у Солом'янському районі м. Києва
Департамент містобудування та ар-

хітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (замовник) та Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Виробни-
чо-технічна агенція" (Розробник), керу-
ючись ст.ст. 18, 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», 
постановою Кабінету Міністрів України від 
25 травня 2011 року № 555 «Про затвер-
дження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому 
рівні» повідомляють про завершення про-
цедури громадських слухань щодо проекту 
Детальний план території в межах бульвару 
І. Лепсе, вул. Суздальської, вул. Академіка 
Білецького і залізниці у Солом'янському 

районі м. Києва.
Детальний план території в межах 

бульвару І. Лепсе, вул. Суздальської, 
вул. Академіка Білецького і залізниці у 
Солом'янському районі м. Києва розроб-
лявся відповідно до Рішення Київської 
міської ради від 13.11.2013 № 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 затвер-
дження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому 
рівні» експозицію матеріалів проекту Де-
тального плану території в ме-жах бульвару 
І. Лепсе, вул. Суздальської, вул. Академіка 

Білецького і залізниці у Солом'янському 
районі м. Києва було розміщено в при-
міщенні Солом'янської державної адмі-
ністрації, просп. Повітрофлотський, 41. 
Розгляд проекту та врахування пропозицій 
тривав протягом 1 місяця з дня публікації 
повідомлення про початок громадських 
слухань в газеті «Хрещатик» № 90 (5003) 
від 22.08.2017.

Ознайомитись зі звітом про результати 
розгляду та врахування пропозицій гро-
мадськості, юридичних та фізичних осіб, 
отриманих під час проведення громадських 
слухань детального плану території в меж-
ах бульвару І. Лепсе, вул. Суздальської, 
вул. Академіка Білецького і залізниці у 
Солом'янському районі м. Києва можливо 
на офіційному сайті Департаменту місто-
будування 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:
- нежитловий будинок площею 30,0 кв. м на вул. Ушинського, 4, літ. „2Т" приватизовано юридичною особою за 468 706,80 

(чотириста шістдесят вісім тисяч сімсот шість) гривень 80 копійок, в тому числі ПДВ;
- нежитлові приміщення площею 20,0 кв. м на просп. Героїв Сталінграда, 27, літ. „А" приватизовано юридичною особою за 

284 400,0 (двісті вісімдесят чотири тисячі чотириста) гривень, в тому числі ПДВ;
- нежитлові приміщення площею 20,7 кв. м на пров. Чеховський, 11/23-б, літ. „А" приватизовано фізичною особою за 423 000,0 

(чотириста двадцять три тисячі) гривень, в тому числі ПДВ;

шляхом продажу на аукціоні:
- нежитлові приміщення площею 340,4 кв. м на вул. Кулібіна, 3, літ. „А" приватизовано юридичною особою за 4 696 560,0 (чо-

тири мільйони шістсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот шістдесят) гривень, в тому числі ПДВ;
- комплекс нежитлових будівель площею 1414,9 кв. м на Військовий проїзд, 6, літ. „А", „Б", „В", „Г", „Н", „О", „П", „К", „І" при-

ватизовано юридичною особою за 25 698 816,0 (двадцять п'ять мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот шістнадцять) 
гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлове приміщення (підвал) площею 33,9 кв. м на вул. Прорізна, 23-а, літ. „А" приватизовано юридичною особою за 
501 600,0 (п'ятсот одну тисячу шістсот) гривень, в тому числі ПДВ.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір здійснити зміну тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій

 До відома мешканців будинків, які обслуговуються TOB «Перший український експертний центр» 
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 01.08.17 №932 (далі - Розпорядження), яке було зареєстроване в Головному територіальному 
управлінні юстиції у м. Києві 14.08.2017 №158/1750 по будинках, які обслуговуються TOB "Перший 
український експертний центр" були затверджені тарифи та структура тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій (далі-тариф на послуги). У зв'язку :

1) із припиненням діяльності TOB «ЖЕК 2617» шляхом приєднання до TOB «Перший український 
експертний центр, який є правонаступником всіх прав та зобов’язань;

2) із збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.05.2017 року на 5,25% (Закон 
України «Про державний бюджет України на 2017 рік»).

3) із збільшенням тарифу на вивезення твердих побутових відходів з 01.07.2017 року на 6,67% 
(Розпорядження КМДА від 02.06.2017 №665).

TOB «Перший український експертний центр» вимушене було переглянути тарифи на послуги. 
Були проведені розрахунки економічно обґрунтованих тарифів на послуги, у відповідності до вимог 
Порядку формування тарифів на послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги» (із змінами).

Перелік будинків TOB «Перший український експертний центр»:

Більш детальніша інформація щодо тарифів на послуги, періодичності та строків надання послуг, 
переліку послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери-
торій, та їх вартість надана в оголошеннях на сайті Товариства та на інформаційних стендах у будинках.

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, вул. Берлінського, 15 до 03.12.2017.

№ 
п/п Адреса будинку Номер 

будинку

Планово економічно обґрунтовані тарифи на послуги

Тариф, грн за 1 кв. м 
загальної площі квартири 

за місяць, крім квартир 
першого поверху

Тариф, грн за 1 кв. м 
загальної площі квар-
тири першого поверху 

за місяць

1 2 3 4 5

1 вул. Бориспільська 26-Ж 6,07 5,20

2 вул. Бориспільська 26-3 6,10 4,61

3 вул. Бориспільська 26-В 6,08 5,33

4 вул. Бориспільська 26-К 6,15 4,67

5 вул. Академіка 
Філатова 2/1 8,08 5,46

6 вул. Саперне поле 12 8,09 5,39

7 вул. Анрі Барбюса 53 8,02 5,30

8 вул. Анрі Барбюса 51/1-А 8,07 5,50

Оголошення про проведення розрахунків планово-економічно 
обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків 

і споруд та прибудинкових територій

ТОВ «Перший український експертний центр» доводить до відома мешканців бу-
динку № 14/55 по вул. Саперне поле про проведення розрахунків планово-економічно 
обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій (далі – тариф на послуги) відповідно до Порядку формування тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (із змінами).

№ 
п/п

Адреса будинку Розмір тарифу на послуги для 
квартир вище 1-го поверху

Розмір тарифу на послуги 
для квартир 1-го поверху

1 вул. Саперне поле, 
14/55

7,95 6,26

Більш детальніша інформація щодо тарифу на послуги, періодичності та строків 
надання послуг, переліку послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, та їх вартість надана в оголошеннях на сайті 
Товариства та на інформаційних стендах у будинку.

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, вул. Берлінського, 15 
до 03.12.2017.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування (на 
час відпустки по догляду за дитиною основного працівника) (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведен-
ня конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (з наступними змінами), та Довідника типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом 
Нацдержслужби України від13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної комісії 
такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із 
встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби 
в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними 
додатками; копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії 
першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законо-
давством порядку: копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку, 
копію облікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; 
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї за 
2016 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного державного реєстру 
декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому законодавством порядку; дві 
фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів - 30 календарних днів від дня публікації оголошення про конкурс. 
Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати праці надається додатково. 

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044 (на конкурс). Теле-
фон для довідок 202-72-29.

ДП «Національний центр Олександра Довженка» подало в КМДА на за-
твердження тариф на послугу з утримання будинків, споруд та прибудин-
кових територій, розрахованих відповідно до Порядку формування тарифів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 
з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 
17.07.2015 № 515 по житловому будинку за адресою: 03040, м. Київ, вул. 
Васильківська, буд. 7/7. Детальна інформація розміщена на під'їздах житло-
вого будинку та на сайті www.dovzhenkocentre.org. Пропозиції та зауваження 
просимо надсилати протягом 14 днів з моменту публікації на адресу: 03040, 
м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел./факс 201-65-47.

Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області інформує про результати кон-
курсу на придбання квартир (оголошений в газеті «Хрещатик» від 20.10.2017, дата проведення -31.10.2017):

- Лот 1 (двокімнатна квартира) - переможець АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛТ ІНВЕСТ»;

- Лот 2 (двокімнатна квартира) переможець - Хмельницький Станіслав Михайлович;
- Лот 3 (двокімнатна квартира) переможець - Хмельницький Станіслав Михайлович;
- Лот 4 (двокімнатна квартира) переможець - Хмельницький Станіслав Михайлович;
- Лот 5 (однокімнатна квартира) - торги за цим Лотом визнано такими, що не відбулися.
Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області повторно оголошує конкурс 

на придбання однокімнатної квартири. Дата проведення конкурсу 28.11.2017.
Зміст конкурсної документації, умови закупівлі та інша інформація розміщена на офіційному сайті 

Служби безпеки України (ssu.gov.ua) в розділі «Про СБ України» - «Нормативно-правова база» - «Державні 
закупівлі» -«Документація 3 - Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області».

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення цокольного поверху загальною площею 115,9 кв. м, розта-

шоване за адресою: вулиця Предславинська, №12. Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча  компанія  з 
обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (провулок Мар'яненка, 7, 280-44-53). Вартість об'єкта 
оренди станом на 30.09.2017 - 3171200,0 грн без ПДВ. За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди:  
для розміщення благодійної організації, що здійснює безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та 
адаптацію інвалідів та інших осіб - учасників АТО, термін дії на 2 роки 364 дні. Орендна ставка - 100 кв. м -1 грн на рік, 
15,90 кв. м - 7%,  як для благодійної організації що здійснює безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію 
та адаптацію інвалідів та інших осіб - учасників АТО, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на 
індекс інфляції) - 2537,81 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, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а (каб. 310) 
викликає на 14.12.2017 року об 11.45 Успенського Олександра Юрійовича в якості відповідача по 
справі за позовом Полякова Олексія Володимировича до Успенського Олександра Юрійовича про 
стягнення заборгованості за договором позики.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі його неявки справа розглядатиметься в його 
відсутність.

Суддя  Савицький О.А.
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У рамках Громадського бюджету 
реалізували проект «CleverSpace»

«Мистецтво. 
Зливаючи воду» 

ДЕНЬ діабету у світі щороку відзначають 14 лис-
топада. За ініціативою Міжнародної діабетичної 
асоціації України, в нашій країні його почали від-
значати з 1997-го. Отже, Всесвітньому дню діабету 
в Україні 20 років. Ідею його проведення підтримує 
уряд, парламент, МОЗ, КМДА. 

З нагоди цього свята в Українському домі керівник 
Департаменту з питань охорони здоров’я та соціальної 
політики АПУ, доктор медичних наук, професор, за-
служений лікар України Ігор Лурін оголосив привітання 
глави держави. Від імені депутатського корпусу учасни-
ків заходу привітав заступник голови парламентського 
комітету з питань охорони здоров’я Олег Мусій. 

Хворі на цукровий діабет кияни забезпечені інсу-
лінами на 100%. Про це повідомив заступник голови 
КМДА Микола Поворозник у вівторок під час виступу 
в Українському домі. 

«Наразі на обліку в столичних медзакладах пере-
буває 84 631 хворий на всі форми діабету, із них – 790 
дітей. На цукровий інсулінозалежний діабет хворіє 
13 188 дорослих і 770 дітей. І всі ті, хто потребують 
інсулінотерапії, забезпечені препаратами на 100%», – 
запевнив Микола Поворозник. 

Він зазначив, що оскільки передбачених у 2017 
році з Держбюджету коштів (39 млн грн) для забез-
печення потреби хворих замало, місто додатково 

виділило ще 60 млн грн. Саме завдяки цьому хворі на 
діабет сьогодні не відчувають дефіциту в інсулінах, 
а діти навіть забезпечені картриджними формами 
іноземного виробництва, що помітно підвищує якість 
їхнього лікування. 

У рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби 
з цукровим діабетом заступник голови КМДА вручив 
5 медалей Джойсліна киянам, які успішно борються з 
цим тяжким недугом впродовж 50 років. Серед них – 
Тетяна Скрипко, Наталія Демченко, Володимир Не-
ділько, Ася Кондратова, Галина Сливка. В подарункових 
наборах ветеранам боротьби з цією недугою також 
були глюкометри «Вега Медік», вітаміни, чорнична 
паста, бальзамед, талон на безкоштовний аналіз 
глісованого гемоглобіну. 

Голову Київського БФ «Діабетик» Наталію Власен-
ко та керівника Дніпропетровської регіональної ГО 
Людмилу Калашнікову нагородили медалями «Ве-
теран діабетичного руху». А генеральний менеджер 
компанії «НОВО НОРДІСК» в Україні, Молдові, Ізраїлі 
Олександр Бойко був удостоєний спеціального призу 
за заслуги в підвищенні ролі ЗМІ в захисті інтересів 
хворих на цукровий діабет 

У СЕРЕДУ в Києві відкрили ін-
новаційний простір для освітніх 
потреб молоді «CleverSpace». Це 
креативний простір для навчання 
студентів, майданчик для лекцій і 
воркшопів. Приміщення обладнано 
презентаційною технікою, фліпчар-
тами, електронною дошкою, про-
ектором, ноутбуками, роутерами 
для швидкісного Wi-Fi. Замість 

звичайних крісел – крісла-мішки. 
«Реалізація проекту обій шлася місту 
в 157 тис. грн. Ми продумали всі 
деталі, аби навчання приносило 
і користь, і задоволення. Освітній 
майданчик облаштували на базі 
бібліотеки Національного авіа-
ційного університету, що на про-
спекті Комарова, 1», – розповів 
автор проекту Артем Стельмашов. 

Сьогодні в столиці вже реалізо-
вано майже 40 проектів у рамках 
ГБ-2017. Всього у планах – 62. 

За дорученням мера Києва Ві-
талія Кличка, профільна комісія 
Київради найближчим часом має 
розглянути петицію щодо збіль-
шення фінансування проектів 
 ГБ-2018 до 150 млн грн. Електро-
нне звернення набрало більше 10 
тисяч голосів підтримки. Петицію 
також має розглянути виконавчий 
орган та профільний заступник 
голови КМДА 

ТУАЛЕТ і мистецтво. На перший погляд – це несумісні речі. 
Але туалет як суперечливий об’єкт, на фоні якого багато спе-
куляцій та домислів, виступає образом і в класичних творах 
образотворчого мистецтва, і в творчих композиціях. Так, од-
ним із перших на початку XX століття, незважаючи на думку 
оточуючих, видатний Марсель Дюшан використав пісуар як 
витвір мистецтва. Він перевернув його, підписав чужим іменем 
та назвав «Водограй». В 2004 році, за висновком британських 
професіоналів з мистецтва, робота «Водограй» – найвизна-
чніший витвір мистецтва XX століття. 

Сьогодні, коли туалет виступає як предмет демонстрації 
культури суспільства, митці все частіше використовують не 
тільки його естетичні показники для дизайну приміщень, 
але й соціальні, щоб спровокувати та вимагати діяти згідно 
з метою проекту. Образ вбиральні змушує людей аналізувати 
рівень цивілізації в цілому, висловлювати своє ставлення до 
розвитку окремих країн та демонструвати власне виховання. 

Як інтелектуальний об’єкт образ туалету найактуальніший у 
наші дні щодо висловлювань з подвійним змістом, коли най-
точніше треба передати поняття анулювання чогось без спроби 
відновити – «злити у туалет», «вода змиє все». 

І це ще не всі напрямки використання «Туалету» як пред-
мету для найточнішого висловлення тієї чи іншої позиції як в 
мистецтві так і в житті. 

До Всесвітнього дня туалету – 19 листопада Музей історії 
туалету відкриває виставку «Мистецтво. Зливаючи воду». В 
експозиції представлені твори та репліки сучасних авторів 
з використанням незвичного образу «ТУАЛЕТ». Ідея чи про-
вокація? Поговоримо? 

Вартість квитків: 25-50 грн з екскурсіями у Музеї історії 
туалету. 

Місце проведення: вул. Рибальська, 22 (БЦ «Башта №5») 

В Українському домі відбулися заходи з нагоди 
Всесвітнього дня діабету

У МІСТІ зареєстровано вже 151 
орган самоорганізації населення, 
які охоплюють понад 800 тисяч 
киян. Більшість ОСНів активно 
співпрацюють з депутатами Київ-
ради, спільно вносять пропозиції 
до міських цільових програм, бю-
джету столиці, співробітничають у 
питаннях благоустрою територій 
та контролю за якістю послуг у 
галузі ЖКГ. 

До ТОП-3 найбільш активних 
ОСН увійшли: «Комітет мікрора-
йону «Сирець-1» (Шевченківський 
р-н), «Комітет мікрорайону «Дні-

провець» (Дніпровський р-н) та 
«Комітет мікрорайону «Теремки-1» 
(Голосіївський р-н). 

«У моєму окрузі в Голосіївському 
районі люди об’єднались у ОСН – це 
потужний інструмент, завдяки яко-
му можна впливати на всі зміни, які 
відбуваються на місцях», –   вважає 
заступник міського голови – секре-
тар Київради Володимир Прокопів. 

Начальник управління децент-
ралізації, розвитку місцевого са-
моврядування, регіональних та 

міжнародних зв’язків Марина 
Чернишова переконує: в умовах 
децент ралізації влади самоор-
ганізація – це найбільш дієвий 
механізм, яким громада зможе 
покращити умови свого життя. 

Фінансову підтримку із столич-
ного бюджету отримують 93 ОСН: 
місто виплачує заробітну плату 
керівникам та секретарям, утри-
мує приміщення, зокрема оплачує 
комунальні та банківські послуги, 
оренду та послуги зв’язку 

У столиці створили 151 ОСН
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