
ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» в КК «Київ-
автодор», у столиці завершується дорожньо-
будівельний сезон 2017 року Так, упродовж 
останніх днів комунальники ремонтували 
проблемні ділянки на вулицях Льва Толстого, 
Паньківській, Алма-Атинській, Вифлеємській, 
Сім’ї Кульженків, бульварі Дружби народів, 
проспекті Перемоги, лівобережній розв’язці 
Південного мостового переходу через річку 
Дніпро, транспортній розв’язці на перетині 
проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри 
і Покотила тощо. 

Діапазон робіт тут досить широкий: від 
влаштування дощової каналізації на Алма-
Атинській та Вифлеємській до ремонту троту-
арів на б-рі Дружби народів, просп. Перемоги, 
вул. Льва Толстого та вул. Паньківській. 

Учора мер Києва Віталій Кличко проін-
спектував виконання капітального ремонту 

вул. Володимирської та вул. Льва Толстого. 
Він заявив, що дорожнє оновлення вулиці 
Володимирської, за планом, буде завершено 
у травні-червні наступного року. І столичній 
владі не буде соромно за якість виконаних 
робіт. 

Голова КМДА нагадав, що заходи на вул. 
Володимирській – від вул. Льва Толстого до 
вул. Б. Хмельницького – розпочали цьогоріч. 
«Це одна з центральних магістралей столиці. 
І тут однозначно потрібен був ремонт  – бо 
тротуари і проїжджа частина знаходилися в 
жахливому стані», – сказав Віталій Володи-
мирович. 

Зокрема тут вже провели фрезерування по-
криття проїжджої частини, замінили люки та 
зливоприймачі, влаштували 2-шарове асфаль-
тобетонне покриття та розмітку, встановили 
бордюрні камені. Нині тривають роботи із 

влаштування тротуарів за допомогою ФЕМів 
та антипаркувальних стовпчиків, які планують 
завершити до кінця року. Водночас, капіталь-
ний ремонт не стосується проїжджої частини 
Володимирської, вимощеної бруківкою. 

У 2018 році будуть продовжені роботи на 
ділянці від провулку Рильського до Андрі-
ївського узвозу. «Поки дозволяють погодні 
умови, то ремонти проїжджої частини три-
ватимуть. А завершаться вони наприкінці 
травня – початку червня наступного року. І 
можу вас запевнити, що нам не буде сором-
но за якість тих робіт, які будуть здійснені. 
Щодня ми контролюємо хід їх виконання», – 
наголосив Віталій Кличко. 

Що стосується вул. Льва Толстого, то тут 
було відремонтовано ділянку від вул. Великої 
Васильківської до вул. Тарасівської. Зокрема 
здійснили фрезерування проїжджої частини, 
встановили бортове каміння. Також замінили 
люки та зливоприймачі, влаштували 2-шарове 
асфальтобетонне покриття з полімерасфаль-
тобетону. Розпочаті заходи із озеленення 
прилеглої території та нанесення дорожньої 
розмітки. «Ми робимо не тільки нове дорож-
нє покриття, а й встановлюємо нове сучасне 
освітлення, яке дозволяє значно економити 
кошти. Використовуємо інші ноу-хау», – на-
голосив мер столиці. 

Він також висловив сподівання, що парла-
мент найближчим часом ухвалить закон, який 
дозволить нарешті навести лад з паркуванням 
в містах. І на відремонтованих тротуарах не 
стоятимуть автівки, і не займатимуть смуги 
для руху на оновлених столичних дорогах �

Капремонт Володимирської 
завершать у травні-червні

Наразі погодні умови ще дозволяють дорожникам виконувати певні 
роботи: коли сухо та відносно тепло, фахівці влаштовують асфальт, 
коли дощить – займаються підготовчими заходами, а діапазон 
їх широкий: від влаштування дощової каналізації на вул. Алма-
Атинській та Вифлеємській до заміни тротуарів на б-рі Дружби 
народів, просп. Перемоги, вул. Льва Толстого та вул. Паньківській. 
Учора мер Києва Віталій Кличко проінспектував виконання 
капремонту вул. Володимирської та вул. Льва Толстого. Роботи тут 
планують завершити у травні-червні 2018 року. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Громадський бюджет 
об’єднує киян і владу 

Громадський бюджет став чи не найбільш 
дієвою ланкою, що об’єднує активних киян 
і міську владу. Про це під час II Форуму 
практиків партиципації «Громадські бю-
джети від А до Я» заявив перший заступник 
голови КМДА Геннадій Пліс. 

«Цьогорічний бюджет для нас уже 
другий. У 2016 перемогло 62 проекти. 
Їх загальна вартість склала 50 млн грн. 
Найменший за сумою проект – 75 тис. 
грн, найбільший – 1 млн грн. Було 14 від-
повідальних головних розпорядників бю-
джетних коштів», – нагадав Геннадій Пліс. 

За його даними, станом на початок цього 
місяця реалізовано 31 проект. 

«Є такі пропозиції, втілення яких усклад-
нене через судові суперечки. Але більшість, 
я знаю, буде виконана і слугуватиме на 
благо киян», – підкреслив він. 

Нинішній рік продемонстрував, на-
скільки містяни зацікавлені у змінах. Адже 
до голосування було подано 809 проектів 
на суму 1 млрд грн. Із них: малі проекти 
– 286 (35%) – 97 млн грн, великі – 523 
(65%) – 907 млн грн. 

«Маємо також рекордну кількість тих, 
хто брав участь у голосуванні, – 131 449 
(444 509 голосів) за 564 проекти. Проекти-
переможці: 93 проекти на суму 100 млн 
грн. Із них 51 малий на суму 20 млн грн, 
42 великих на суму 80 млн грн. Лідерами 
поданих ініціатив (не переможців) залиша-
ються освіта – 240 проектів і спорт – 158. 
Очікуваний інтерес автори і голосуючі 
проявили до комунального господарства 
– 67 проектів. До виконання будуть заді-
яні 22 головні розпорядники бюджетних 
коштів», – розповів перший заступник 
голови КМДА. 

Він переконаний, що ГБ не лише зміц-
нить співпрацю влади і містян, а й допоможе 
розвивати її у європейському напрямі. 

«Що це таке? Це відповідальність не 
лише влади перед людьми, а й людей 
– активних і дієвих, талановитих і від-
повідальних – перед самими собою та 
містом, у якому ми всі живемо. Я вірю, що 
перетворення, які вже почалися, реальними 
справами змінюватимуть наше місто», – 
підсумував Геннадій Пліс. 

У Національній 
філармонії України 
відбудеться 
культурно-мистецький 
проект «Хорал 
безсмертя» 

Сьогодні о 19.00 у Колонній залі 
ім. М. В. Лисенка Національної філар-
монії України (Володимирський узвіз, 2) 
відбудеться культурно-мистецький проект 
«Хорал безсмертя» – Майдан-Еволюція. 
Захід організовано в рамках Міжнарод-
ного фестивалю мистецтв «Діалоги куль-
тур» та Міжнародного концертного циклу 
«Елітні вечори камерної музики Євгенії 
Басалаєвої». Подія проводиться щорічно і 
приурочена до Дня Гідності та Свободи та 
Дня пам’яті жертв Голодоморів, що трива-
ють у Києві з 17 до 26 листопада. Проект 
відбудеться за підтримки Департаменту 
культури КМДА.
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На вул. Льва Толстого відремонтували ділянку від вул. Великої Васильківської 
до вул. Тарасівської. Автодорівці здійснили фрезерування проїжджої частини, встановили 
бортове каміння, замінили люки та зливоприймачі, влаштували 2-шарове покриття з 
полімерасфальтобетону, розпочали нанесення дорожньої розмітки

 �  У столиці фінішує дорожньо-будівельний сезон 2017 року
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В.о. керівника апарату Л. Верес

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БІОФАРМА ПЛАЗМА»

Розпорядження № 1309 від 20 жовтня 2017 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання»:

Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд 
та прибудинкових територій, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 TOB 
«Київська комунальна компанія» розраховано тарифи на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій за адресами: вул. Ю. Кондратюка, 3, 5, 7, які подано 
до Київської міської державної адміністрації на затвердження. Структура, періодичність 
та строки надання послуг відповідають вимогам розпорядження КМДА від 09.03.2011 р. 
№ 307. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах у під’їздах будинків.

№ 
п/п

Адреса будинку Тариф, грн/кв.м в місяць (з ПДВ)

При оплаті до 20-го 
числа

При оплаті після  
20-го числа

1 м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 3 8,43 8,43

2 м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 5 8,43 8,43

3 м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 7 8,23 8,23

Зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифу приймаються за адресою: м. Київ, 
вул. Ю.Кондратюка, 1 протягом 14 календарних днів після виходу оголошення (згідно 
з наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 30.07.2012 р. №390).

ГУ НП у м. Києві повідомляє про зміну тарифу в гуртожитках ГУНП у м. Києва за адресами:

вул. Північна,2д– 7,41 грн 
вул. В. Стуса,7– 7,17 грн 
вул. Ушинського,34-10,03 грн 
просп. В. Лобановського,152а -8,37 грн 
вул. Оборони Києва, 1а -6,98 грн 
вул. Бориспільська, 19– 7,77 грн 
вул. Салютна,3-8,88 грн 
вул. Хорива,22-6,41 грн

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 днів з моменту опублікування оголошення у 
письмовому вигляді за адресою: 010601, м. Київ, вул. Володимирська, 15, ЖЕД ЦОП ГУНП у м. Києві 
або за телефоном 044-271-99-06.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності тери-
торіальної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація. Балансоутримувач – Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації (вул. Я. Коласа, 6-а, тел. 4033003). Характеристика об’єкта 
оренди: просп. Перемоги, 63, загальна площа 68,70 кв.м., 1 поверх окремо розташованої будівлі. 
Вартість – 717576,00 грн. Розмір орендної плати (без ПДВ) 1 грн на рік. Запропонована заявником 
мета використання приміщення – розміщення «Центру отримання знань». Запропонований за-
явником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголо-
шення за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок – 424-34-87.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика  об’єкта  оренди:   нежитлове  приміщення  першого  поверху  (вестибюль) загальною площею 28,4   

кв. м, розташоване за адресою: вулиця Підвисоцького, буд. 13 (в приміщенні КНП «Консультативно-діагностичний 
центр» Печерського району м. Києва). Вартість об’єкта оренди станом на 31.07.2017– 813000,00 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичній центр» Печерського 
району м. Києва (вул. Підвисоцького, 13, 284-54-76).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, на 
2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 12 %, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 8130,00 
грн без ПДВ.

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.

Оголошення орендодавця – ДЖКП HAH України має намір передати в оренду державне майно, яке обліковується 
на його балансі.

Назва та повна характеристика об’єкта оренди: Нежитлове приміщення на першому поверсі (127,70 кв.м.) Місце- 
знаходження об’єкта оренди: м.Київ, вул.Володимирська, 51-53 Загальна площа кв.м.: 127,70

Необхідність ремонту (примірний обсяг вкладень), інші умови: Не відремонтоване. В приміщенні необхідний ремонт 
(відсутнє водопостачання, електропостачання та каналізаційні мережі). Оскільки внутрішньобудинкові системи не зна-
ходяться на балансі ДЖКП HAH України, та для надійної та безпечної експлуатації об’єкта необхідне отримання дозволу 
балансоутримувача будинку на приєднання до внутрішньобудинкових мереж.

Можлива мета використання об’єкта оренди орендарем: Розміщення торгівельного об’єкта з продажу непродовольчих 
товарів, алкогольних та тютюнових виробів.(37,70 кв.м). Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів 
, крім товарів підакцизної групи.(90,00 кв.м.)

Вартість об’єкта оренди визначена незалежною оцінкою/ Актом оцінки від 31.05.2017 р.: 2943357,00 грн Розмір 
орендної плати грн / 1м2 (без ПДВ): 345,74 грн; 153,66 грн. Максимальний строк оренди: 01.08.2020 р. Строк оренди 
Запропоновано орендарем.

– Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголо-
шення за адресою м.Київ, вул. Е.Потьє,9. Додаткова інформація за тел. 044-456-46-30

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення підвального поверху загальною площею 20,6 кв. м, 

розташоване за адресою: вулиця Московській, б. 46/2. Вартість об’єкта оренди станом на 31.07.2017 – 667600,0 
грн без ПДВ.

Балансоутримувач:   комунальне  підприємство   «Керуюча  компанія  з   обслуговування житлового фонду Пе-
черського району м. Києва» (провулок Мар’яненка, 7, 280-44-53). За заявою ініціатора цільове використання та 
строк оренди: для розміщення паркувального місця в підземному паркінгу, термін дії 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 3%, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 1669,00 
грн без ПДВ.

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 виклик в суд Герасименко Наталію Павлівну, Герасименко Леоніда Миколайовича,  

як відповідачів у справі
В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа №761/16837/17 за позовом 

Мельника Олександра Володимировича до Герасименко Наталії Павлівни, Герасименко Леоніда Миколайовича про 
визнання права власності на квартиру у зв’язку із втратою правовстановлюючих документів.

Розгляд зазначеної справи призначено на 30.11.2017 року о 09.00 в Шевченківському районному суді м. Києва, 
каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а). Суд викликає Герасименко Наталію Павлівну, Герасименко 
Леоніда Миколайовича в якості відповідачів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.
Витрати щодо оплати вартості цього оголошення покласти на позивача. 

Суддя A.A. Осаулов

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2010 року 
 № 791 «Про встановлення тарифів на теплову енергію,  
що виробляється котельнею ДП «Групова котельня УМТ  

та ГЗ ГУМВС України в Київській області»
Розпорядження № 1432 від 14 листопада 2017 року

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації)
20.10.2017 № 1309

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

видачу кожної ліцензії

№ 
п/п Отримувач Код оірнмува-

ча (ЄДРПОУ)
Банк отримувача 

(ГУДКСУ)
Код банку 

(МФО 
ГУДКСУ)

Номер рахунку
Код класифі-
кації доходів 

бюджету
Найменування коду класифікації доходів 

бюджету

1 ГУК у м. Кнєві/ 
м.Київ/ 22010200 37993783

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України у 

м. Києві

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

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

38039757

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України у 

м. Києві

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

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

38021179

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України у 

м. Києві

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

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

37984978

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України у 

м. Києві

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

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

38002491

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України у 

м. Києві

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

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

38004897

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України у 

м. Києві

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

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

37975298

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби Украйні у 

м. Києві

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

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

37962074

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України у 

м. Києві

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

9

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

38050812

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби України у 

м. Києві 

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

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

37995466 

Головне управ-
ління Державної 

казначейської 
служби Украйні,у 

м. Києві 

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

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» (ідентифікаційний 
код 39000694, місцезнаходження: 09100, Київська обл., 
місто Біла Церква, вулиця Київська, будинок 37) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з ви-
робництва теплової енергії (крім виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 
атомних електростанціях, когенераційних установках, та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлю-
ваних джерел енергії), крім виробництва теплової енергії 
за нерегульованим тарифом;

на право провадження господарської діяльності з тран-
спортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, крім транспор-
тування теплової енергії за нерегульованим тарифом;

на право провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії, крім постачання теплової 
енергії за нерегульованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БІОФАРМА ПЛАЗМА» у строк не пізніше десяти робочих 
днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести, 
на відповідний рахунок територіального органу Держав-
ної казначейської служби України за кодом класифікації 
доходів бюджету 22010200 згідно з додатком, плату за 
видачу кожної ліцензії, яка становить 10 відсотків від роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що 
діє на день видання цього розпорядження.

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

Голова
В. Кличко

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», з метою приведення у відповідність з 
вимогами законодавства України:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен-
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 30 вересня 2010 року 

№ 791 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється котельнею ДП «Групова котельня УМТ 
та ГЗ ГУМВС України в Київській області».

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його 
оприлюднення.

Голова
В. Кличко

Нормативно-правові та інші акти органів 
місцевого самоврядування

випуск № 117 (1796), вівторок, 21 листопада 2017 р.
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу
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№121 (5034)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Юкрейніан Сіті 
Сервіс" повідомляє, що розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, розраховані згідно з Порядком, затвердженим постановою 
КМУ від 01.06.2011 № 869 подано на затвердження до Київської міської державної 
адміністрації для будинків згідно переліку:

№
п/п Адреса будинку

Тариф, грн/м2 в
місяць з ПДВ з

оплатою до 
20-го

Тариф, грн/м2 в
місяць з ПДВ з
оплатою після 

20-го

1 Дніпровська Набережна, будинок № 14 8,02 8,82

2 Дніпровська Набережна, будинок № 14-а 8,03 8,84

3 Дніпровська Набережна, будинок № 14-б 8,01 8,81

4 Трускавецька, будинок № 2-а 8,06 8,86

5 Трускавецька, будинок № 4-б 8,18 9,00

6 Трускавецька, будинок № 6-в 8,14 8,95

Інформацію, щодо складових тарифів, періодичності та строків надання послуг роз-
міщено на дошках оголошень в під'їздах будинків.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: м. Київ, 
Дніпровська Набережна, 14-а, протягом 14 календарних днів після виходу оголошення.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні за методом зниження 

ціни об’єкта приватизації – нежилих приміщень площею 137,4 кв. м на вул. Барбюса Анрі, 58/1, літ. "А"

Назва об’єкта: Нежилі приміщення загальною площею 137,40 кв. м. 
Адреса:  03150, м. Київ, вул. Барбюса Анрі, 58/1, літ. "А".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство  "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва".
Відомості про об’єкт приватизації: 
Нежилі приміщення з № 1 по № 7 (групи приміщень № 60) загальною площею 137,4 кв. м.
Початкова ціна без ПДВ – 1 881 600 (один мільйон вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень.
ПДВ – 376 320 (триста сімдесят шість тисяч триста двадцять) гривень.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 257 920 (два мільйони двісті п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни об’єкта, з урахуванням ПДВ – 225 792 (двісті двадцять п’ять тисяч сімсот дев’яносто 

дві) гривні.
УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
2. Всі витрати, пов'язані з укладанням договору купівлі – продажу об’єкта приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстра-

цією права власності на об’єкт, бере на себе покупець.
3. Крок аукціону: розмір знижки 5% початкової ціни, розмір надбавки 10% початкової ціни.
4. Переможцю аукціону протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону  сплатити на користь Товарної біржі "Київська агро-

промислова біржа" біржовий збір у розмірі, що не перевищує 5% ціни продажу об’єкта, який встановлюється біржею.
5. Аукціон відбудеться 18 грудня 2017 року.
Місце проведення аукціону: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, приміщення 6Б, 5-й поверх, торговий 

зал Товарної біржі "Київська агропромислова біржа". Початок о 10.00. 
6. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, приміщення 

6Б, 5-й поверх, торговий зал Товарної біржі "Київська агропромислова біржа", в понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та перед-
святкові дні – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв – три дні до дати проведення аукціону.

7. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується на рахунок № 26005500086817 в ПАТ "Креді Агріколь 
Банк" м. Києва, МФО 300614, код за ЄДПРОУ 23243248, отримувач: Товарна біржа "Київська агропромислова біржа". 

8. Грошові кошти в розмірі  225 792,00 грн, що становлять 10 відсотків початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на рахунок 
№ 26005500086817 в ПАТ "Креді Агріколь Банк" м. Києва, МФО 300614, код за ЄДПРОУ 23243248, отримувач: Товарна біржа "Київська 
агропромислова біржа". 

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
10. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва 

(розділ "Приватизація" (www.gukv.gov.ua/виставлено-на-продаж), нормативні документи, відповідно до яких проводиться аукціон – 
www.gukv.gov.ua/нормативна-база. 

11. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: 03150, м. Київ, вул. Барбюса Анрі, 58/1, літ. "А". 
12. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, приміщення 

6Б, 5-й поверх, а також на офіційному веб–сайті Товарної біржі "Київська агропромислова біржа" (www.visnik.kiev.ua).

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Дані про мету і засоби здійснення запроектованої діяльності:
Реконструкція дитячого оздоровчого табору "Вимпел" під учбово-рекреа-

ційний центр "Міжнародний центр дитячої наукової творчості" Національного 
центру "Мала академія наук України" на вул. Квітки Цісик, 14 у м. Києві

Замовник:
Національний центр "Мала академія наук України" Директор Лісовий О. В.
Характеристика об'єкта проектування:
Проектований навчально-рекреаційний центр, після проведених робіт з 

реконструкції колишнього дитячого оздоровчого табору являтиме собою ці-
лісний містобудівний комплекс, що складатиметься з таких споруд та об'єктів:

1. Спально-навчальний корпус.
2. Лабораторно-навчальний корпус.
3. Їдальня.
4. Кінолекційний корпус.
5. Адміністративно-медичний корпус.
6. Спальний корпус.
7. Контрольно-перепускний пункт.
8. Експозиційний центр.
9. Господарська будівля з прибудованою котельнею.
10. Гуртожиток сімейного типу.
11. Критий бассейн.
12. Планетарій (тимчасова повітропідпірна конструкція).
13. Обсерваторія
14. Трансформаторна підстанція.
15. Майданчик ігрових видів спорту.
16. Тренажерний майданчик.
Джерелом теплопостачання та забезпечення гарячої води будут служити 

запроектовані газові котли, які розташовані в котельні. Загальна кількість 
учнів і працюючих, що постійно перебувають на об'єкті становить – 346, з 
них 311 – учні, 35 – працюючий персонал.

На території майданчика реконструкції ростуть дерева різних порід, в тому 
числі цінних, згідно проведеної таксації. Зелені насадження, що попадають в 
зону забудови, по можливості будуть перенесені та замінені компенсаційною 
висадкою згідно дендроплану.

З північно-східної сторони територія учбово-рекреаційного центру межує 
з територією зелених насаджень об'єкта природного заповідного фонду – 
парком Пуща-Водиця. Парк Пуща-Водиця знаходиться у зоні впливу учбо-
во-рекреаційного центру. З метою контролю за охороною атмосферного 
повітря та контролю за поводженням з відходами, замовник отримає дозвіл 
на викиди та укладе договори про вивіз відходів, які утворяться в процесі 
господарської діяльності центру.

Перелік очікуваних залишкових впливів запроектованої діяльності:
Викиди в атмосферу від проектованих джерел, т/рік:
Діоксид азоту 0,687
Вуглецю оксид 3.064
Ртуть металічна 0,9*10-6

Метан 0,009
Акролеїн 0,0054
Вінілацетат 0,0015
Оцтова кислота 0,0007
Суспендовані тверді частинки 0,085
Водне середовище: Джерелом господарсько-протипожежного водо-

постачання навчально-рекреаційного центру прийнято існуючу кільцеву 
мережу господарсько-протипожежного водопроводу. Водоспоживання 
складає 69,77 м3/добу води.

В виробничих приміщеннях їдальні стоки, яких містять жир, на мережах 
виробничої каналізації (під технологічними мийками) проектом передбачено 
встановлення сепараторів жиру ACУ ECO-MOBIL® з поліетилену. На випуску 
виробничої каналізації їдальні для очистки стоків, що містять жир, передба-
чено встановлення зовнішнього сепаратора жиру ACУ LIPUMAX®NS2 SF400. 
Дощові води відводяться згідно отриманих технічних умов Київавтодору. 
Побутові відходи:

Лампи, які містять ртуть, відпрацьовані По мірі накопичення 
Відходи комунальні змішані, у т.ч. сміття з урн 63 м3 /рік 
Відходи промивання та очищення 1,08 т/рік
Всі відходи передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам 

згідно укладених угод. Відходи від комбінованої навчальної майстерні по мірі 
накопичення передаються по угоді як вторинна сировина спеціалізованому 
підприємству.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність:
Для інформування населення про реконструкцію дитячого оздоровчого 

табору "Вимпел" під учбово-рекреаційний центр "Міжнародний центр дитячої 
наукової творчості" Національного центру "Мала академія наук України" в 
газеті було опубліковано "Заяву про наміри"

Зобов'язання замовника:
Реконструкція дитячого оздоровчого табору "Вимпел" під учбово-рекреа-

ційний центр "Міжнародний центр дитячо наукової творчості" Національного 
центру "Мала академія нау України" запроектована відповідно до норм і 
правил охорони навколишнього середовища. Замовник Національний центр 
"Мала академія наук України" бере на себе обов'язок здійснити реконструк-
цію дитячого оздоровчого табору "Вимпел" під учбово-рекреаційний центр, 
згідно проектних рішень, і надалі експлуатувати його під час всієї діяльності 
відповідно до цього зобов'язання. Відповідальність за дотримання вимог 
екологічної безпеки під час всієї діяльності покладається на директора 
Лісового О. В.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу  Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні за методом зниження ціни об’єкта приватизації – нежилих приміщень  

загальною площею 322,30 кв.м на вул. Мурашка Миколи, 4/2, літ. "А"

Назва об’єкта: Нежилі приміщення загальною  площею 322,30 кв. м. 
Адреса:  04050, м. Київ, вул. Мурашка Миколи, 4/2, літ. "А'".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація".
Відомості про об’єкт приватизації: 
Нежилі приміщення з № 1 по № 33 (групи приміщень № 127) загальною площею 322,30 кв. м.
Початкова ціна  без ПДВ – 5 125 240 (п’ять мільйонів сто двадцять п’ять тисяч двісті сорок) гривень.
ПДВ –  1 025 048 (один мільйон двадцять п’ять тисяч сорок вісім) гривень.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 6 150 288 (шість мільйонів сто п’ятдесят тисяч двісті вісімдесят вісім) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10%  початкової ціни з урахуванням ПДВ: 615 028 (шістсот п'ятнадцять тисяч двадцять вісім) гривень 80 копійок.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
2. Всі витрати, пов'язані з укладанням договору  купівлі – продажу об’єкта приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстра-

цією права власності на об’єкт, бере на себе покупець.
3. Крок аукціону: розмір знижки 5 % початкової  ціни, розмір надбавки 10 % початкової ціни. 
4. Переможцю аукціону протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону  сплатити на користь Товарної біржі "Універсальна 

товарно-сировинна біржа" біржовий збір у розмірі, що не перевищує 5% ціни продажу об’єкта, який встановлюється біржею.
5. Аукціон відбудеться 18 грудня 2017 року.
Місце проведення аукціону: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, Товарна біржа "Універсальна 

товарно-сировинна біржа". Початок  о 12-00.
6. Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни приймаються за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Во-

ровського), 51, оф. 11, Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа", в понеділок – п'ятницю з 9.00 до 17.00, обідня перерва 
з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв – три дні до дати проведення аукціону.

7. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується на рахунок № 26006562666800 у ПАТ "УкрСиббанк", 
код банку: 351005, код ЄДРПОУ: 32069037, отримувач: Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа".

8. Грошові кошти в розмірі – 615 028,80 гривень, що становлять 10 відсотків початкової ціни об'єкта приватизації, вносяться на 
рахунок № 26006562666800 у ПАТ "УкрСиббанк", код банку: 351005, код ЄДРПОУ: 32069037, отримувач: Товарна біржа "Універсальна 
товарно-сировинна біржа". 

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
10. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва 

(розділ "Приватизація" (www.gukv.gov.ua/ виставлено-на-продаж), нормативні документи відповідно до яких проводиться аукціон – 
www.gukv.gov.ua/нормативна-база.

11. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мурашка Миколи, 4/2,  літ. "А'".
12. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, Товарна 

біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа",  тел. (044) 482-07-42. 

Завершення громадських слухань щодо проекту Детальний план території в межах 
вулиць Дорогожицької, Мельникова, Якіра, Сім'ї Хохлових у Шевченківському районі м. Києва

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(замовник) та Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Інсти-
тут генерального плану м. Києва" (Розробник) керуючись ст.ст. 18, 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні" повідомляють про 
завершення процедури громадських слухань щодо проекту Детального плану території в межах вулиць Дорогожицької, Мельникова, 
Якіра, Сім'ї Хохлових у Шевченківському районі м. Києва.

Детальний план території в межах вулиць Дорогожицької, Мельникова, Якіра, Сім'ї Хохлових у Шевченківському районі м. Києва 
розроблено відповідно до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 "Про затвердження міської програми ство-
рення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві".

Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні" екс-
позиція матеріалів проекту Детального плану території в межах вулиць Дорогожицької, Мельникова, Якіра, Сім'ї Хохлових у Шев-
ченківському районі м. Києва знаходилась в приміщенні Шевченківської державної адміністрації, вул. Б.Хмельницького, 24. Розгляд 
проекту та врахування пропозицій тривав протягом 1 місяця з дня публікації повідомлення про початок громадських слухань в газеті 
"Хрещатик" № 106 (5019) від 13.10.2017.

Ознайомитись зі звітом про результати розгляду та врахування пропозицій громадськості, юридичних та фізичних осіб, отриманих 
під час проведення громадських слухань Детального плану території в межах вулиць Дорогожицької, Мельникова, Якіра, Сім'ї Хохло-
вих у Шевченківському районі м. Києва можливо на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури http://kga.gov.ua.

Оголошення про намір передати в погодинну оренду об'єкти, що належить до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Балансоутримувач – Управління освіти, 
молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Я. Коласа, б-а, тел. 4033003). Характеристика 
об'єкта оренди: 2 поверх на вул. Кучера, 4-а, загальна площа 86,20 кв.м. Вартість – 1344600,0 грн. Розмір місячної орендної плати 
(без ПДВ) 16790,69 грн, за 1 годину – 33,85 грн. Запропонована заявником мета використання приміщення – надання освітніх 
послуг дітям дошкільного віку. Характеристика об'єкта оренди: 2 поверх на вул. Котельникова, 44, загальна площа 59,60 кв.м. Вар-
тість – 1 125000,0 грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) 14048,44 грн, за 1 годину – 28,32 грн. Запропонована заявником 
мета використання приміщення – надання освітніх послуг дітям дошкільного віку. Характеристика об'єкта оренди: 3 поверх на 
вул. Рахманінова, 47, загальна площа 102,12 кв.м. Вартість – 1612160,0 грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) 
20534,48 грн, за 1 годину – 41,40 грн. Запропонована заявником мета використання приміщення – проведення занять з хореографії.

Характеристика об'єкта оренди: 3 поверх СЗШ № 162 на вул. Рахманінова, 47, загальна площа 107,05 кв.м. Вартість – 1712190,0 
грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) – 21852,21 грн, за 1 годину – 44,06 грн. Запропонована заявником мета вико-
ристання приміщення – проведення занять зі спортивних танців. Запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголошення за адресою: м. Київ, 
просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок – 450-07-15.

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

№ 
п/п

Характеристика об’єкта оренди у 
грн (без ПДВ)

Вартість 
об’єкта 

оренди у грн 
(без ПДВ)

Балансоутримувач
За заявою ініціатора 

цільове використання 
та термін оренди

За заявою 
ініціатора графік 

використання 
приміщення

Орендна 
ставка у %

Розмір стартової 
орендної плати за 

місяціь (за 1 годину) 
у грн (без ПДВ)

1.

Нежитлове приміщення першого 
поверху площею 17,3 кв. м на бульв. 
Дружби народів, 12-б (Спеціалізова-
на школа № 80 Печерського району 
м. Києва)

Станом на 
30.06.2017 

378 150,00

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

Освітні послуги 
(проведення занять з 
навчання іноземних 
мов) 

2 роки 364 дні

Понеділок – 
П’ятниця: з 17.00 
до 22.00

15% 1083,50 (9,85 – за 1 
годину)

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

Довідка за телефонами: 253-00-86, 280-15-39.
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В МВЦ відбудеться 
XVI Міжнародний 
промисловий форум

Проект програми 
«Київ без бар’єрів» підготують 
до кінця листопада

У МЕРІЇ  формують головний кошторис столиці 
на 2018 рік. Кілька днів поспіль депутати по-
стійної комісії Київради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку заслуховували 
головних розпорядників: Департаменти та РДА, 
які вже попередньо окреслили основні потреби 
у фінансуванні. «Поки що прогнозуємо незначне 
зростання головного кошторису міста у порів-
нянні з 2017 роком. Орієнтовно, загальна сума 
столичного бюджету становитиме 44-45 млрд грн. 
Це те, на що ми виходимо зараз при підготовці 
проекту рішення. Але не виключено, що будемо 
ретельно працювати над дохідною частиною, і 
у фінальному документі ця цифра буде вищою. 

Цього року ми фінішуємо із сумою у 41,3 млрд грн 
доходів», – повідомив голова бюджетної комісії 
Андрій Странніков. 

У 2018 році планується збільшити видатки на освіту, 
медицину та транспортну інфраструктуру. За словами 
депутата, місто також планує у наступному році про-
довжити співпрацю з державою щодо будівництва 
Подільсько-Воскресенського мостового переходу, 
метро на Виноградар. 

Остаточні цифри доходів і видатків столиці на 2018 
рік будуть відомі не раніше другої декади грудня, ка-
жуть у мерії. Проект бюджету напрацюють протягом 
тижня. Після трьохтижневого обговорення у комісіях 
документ винесуть в сесійну залу 

ІЗ 21 ДО 24 листопада в МВЦ 
триватиме XVI Міжнародний 
промисловий форум, присвя-
чений питанням розвитку на-
уково-промислового потенці-
алу машинобудування. Участь 
у заході підтвердили близько 
350 підприємств, які продемон-
струють новітню продукцію з 32 
країн світу для переоснащення 
виробничих потужностей, перш 
за все, у машинобудівній галузі. 
Усе обладнання працюватиме у 
реальному часі. 

У рамках Форуму будуть пред-
ставлені колективні експозиції з 

Китайської Народної Республіки, 
Туреччини, Чеської Республіки. 
Також відбудеться XII конкурс 
професійної майстерності звар-
ників «Золотий кубок Бенардо-
са-2017». 

Місце проведення: Бровар-
ський проспект, 15, станція метро 
«Лівобережна», Міжнародний ви-
ставковий центр. Більш детальну 
інформацію можна отримати 
за тел.: 201-11-65, 201-11-58, 
 201-11-56 та на веб-сторінці www.
iec-expo.com.ua. 

Вхід на виставку для відві-
дувачів безкоштовний 

ПІДГОТОВКА Міської комп-
лексної цільової програми 
«Київ без бар’єрів» буде за-
вершена до кінця листопада. 
Таку вказівку надав заступник 
голови КМДА Микола Повороз-
ник під час засідання Міського 
комітету доступності. 

«Я наполегливо рекомен-
дую прискорити підготовку 
міської комплексної цільової 
програми «Київ без бар’єрів». 
На початку тижня необхідно 
провести фінальний «мара-
фон» обговорень та узагальнень 
тих пропозицій до проекту 
програми, які надійшли від 
структурних підрозділів КМДА, 

РДА, ГО», – наголосив Микола 
Поворозник. 

За його словами, 29 листопада 
2017 року призначено зустріч, 
на якій будуть представлені 
узагальнені підсумки роботи 
над проектом та висновки щодо 
внесених пропозицій (перелік 
внесених об’єктів та пріоритети 
їх виконання). 

«Наше головне завдання на 
даному етапі – подати проект 
програми «Київ без бар’єрів» до 
Київради до кінця цього місяця. 
Адже попереду ще чималий шлях 
затвердження у профільних ко-
місіях», – наголосив заступник 
голови КМДА 

Бюджет столиці-2018 попередньо становитиме 
45 млрд грн 

ЖИТНІЙ  ринок і ГО «Camera 
obscura» оголошують конкурс на 
створення арт-об’єкта «Новоріч-
на ялинка – як символ мрії про 
майбутнє». 

Виставка конкурсних робіт 
триватиме з 20 грудня 2017 року 
до 7 січня 2018 року на території 
Житнього ринку. За цей час від-
відувачі зможуть ознайомитися з 
роботами конкурсантів і віддати 

голос вподобаному об’єкту. Уро-
чисте нагородження переможців 
відбудеться 6 січня 2018 року. Парт-
нер конкурсу – Центр сучасного 
мистецтва М17. 

Після виставки видадуть ката-
лог всіх робіт-учасниць. Краща 
отримає ексклюзивне право бути 
представленою в Центрі сучасного 
мистецтва М17 протягом місяця в 
рамках проекту «Art seasons-2018». 

Вимоги до робіт: висота від 
1,5 метра, матеріал – будь-який, 
бажано не легкозаймистий (або 
він має бути відповідно оброб-
лений). 

Учасникам необхідно заповнити 
форму: http://bit.ly/2zAh7Cg. Заявки 
на участь приймаються до 18.00 
1 грудня. Дедлайн прийому робіт: 
18 грудня 2017 року. Телефон для 
довідок (067)-322-40-30 

ДО 30 ГРУДНЯ триватиме капітальний ремонт ес-
калатора, що веде від зупинки швидкісного трамвая 
на вулиці Старовокзальній до платформи «Північна» 
залізничного вокзалу.  

Пересадочний вузол на вулиці Старовокзальній, 
що має великий щоденний пасажиропотік, включає 
залізничний, підземний та наземний види тран-
спорту, а також швидкісні лінії трамвая. У рамках 
капітального ремонту планується оновлення малого 
та головного приводів, сходів, натяжного пристрою 
тягових ланцюгів і поручнів. На це виділено 13 млн 
130,75 тис. грн. 

«Зручне та комфортне пересування пасажирів – 
одне з головних завдань КП «Київпастранс». Саме 
тому до кінця цього року ми маємо не лише від-
ремонтувати ескалатори, а й очікуємо надходження 
45 трамваїв великої місткості з низьким рівнем під-
логи, які відповідають усім сучасним українським та 
європейським стандартам і нормам. Новий рухомий 

склад працюватиме на Борщагівській лінії швидкіс-
ного трамвая», – зазначив генеральний директор КП 
«Київпастранс» Дмитро Левченко 

П РО КУ РАТ У РА 
міста Києва через суд 
вимагає повернути у 
комунальну власність 
будівлю кінотеатру 
«Молодіжний», що 
розташований на вул. 
Рубежівській у Свя-
тошинському районі. 

Як  з’ясувалося , 
попри те, що при-
міщення кінотеатру 
площею 233 кв. м є 
комунальною влас-
ністю та перебувають 
на балансі КП «Київкінофільм», у 2014 році право власності на 
вказане нерухоме майно без проведення процедури приватизації 
перейшло до фізичної особи. 

Зважаючи на те, що відчуження об’єкта нерухомості відбулося на 
підставі незаконних правочинів, прокуратура столиці звернулась 
до Святошинського райсуду з позовом про витребування будівлі 
кінотеатру у комунальну власність 

Оголошено конкурс на створення 
арт-об’єкта «Новорічна ялинка – як символ мрії 
про майбутнє»

До 30 грудня триватиме ремонт ескалатора 
на вул. Старовокзальній

Кінотеатр «Молодіжний» 
повернуть у комунальну 
власність
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