
УЧОРА глава держави Петро Порошенко ра-
зом з дружиною Мариною Порошенко взяли 
участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв 
Небесної Сотні. Президентське подружжя 
встановило лампадки до Хреста на місці їх 
загибелі. У заході також взяли участь Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман та Голо-
ва Верховної Ради України Андрій Парубій. 

У своїй промові до українського народу 
Президент зазначив: 

«Дорогі співвітчизники! 
Сьогодні Україна відзначає День Гідності 

та Свободи. Рівно чотири роки тому наша 
молодь, наші студенти стали першими, хто 
в шляхетному пориві, з юнацькою щирістю 
і відвертістю вийшли на Майдан з вимогою: 
не звертати з європейської дороги на росій-
ські манівці. Патріотичний порив молодого 
покоління знайшов потужний відгук у серцях 
українців. І мільйони громадян заполонили 
вулиці й площі столиці та багатьох інших міст. 

Революція Гідності стала ще одним дока-
зом споконвічного прагнення українського 
народу до свободи і незалежності. Її річницю 
ми відзначаємо вже вчетверте, але цього року 
вперше можу прозвітувати суспільству, що 

одну з ключових вимог Майдану виконано: 
Угода про політичну асоціацію та зону вільної 
торгівлі з Європейським Союзом з 1 вересня 
набула чинності». 

Із Днем Гідності та Свободи співвітчизників 
привітав мер Києва Віталій Кличко: 

«Рівно чотири роки тому у цей день укра-
їнський народ розпочав боротьбу за вільну, 
незалежну, європейську Україну. Десятки і сотні 
тисяч співвітчизників вийшли на Майдан у Ки-
єві, на центральні площі в інших містах країни, 
щоби відстояти своє прагнення і право жити в 
демократичній європейській країні. Ми пере-
могли, але дуже дорогою ціною – ціною життів 
українських патріотів – Героїв Небесної Сотні». 

Міський голова зазначив, що цього дня 
українці, насамперед, вшановують пам’ять 
тих, хто поклав своє життя на Майдані і на 
східних кордонах нашої держави, захища-
ючи нашу гідність, свободу і незалежність, 
відстоюючи право на життя у європейській 
демократичній державі. 

«Сьогодні боротьба за нашу свободу три-
ває. Вона продовжується не тільки на лінії 
фронту на сході України – а й на міжнародній 
арені, на різних політичних рівнях і майдан-

чиках, – зазначив Віталій Кличко. – У час 
сьогоднішніх складних випробувань усім 
нам необхідно єднати зусилля для захисту 
нашої свободи – свободи від окупантів, від 
провокацій противника, від корупції в країні, 
від несправедливості. Ми повинні втілити 
необхідні реформи і побудувати сильну і 
успішну країну, в якій кожен буде жити гідно 
і вільно. І іншого шляху у нас немає». 

Полеглих героїв Євромайдану хвилиною 
мовчання вшанували депутати на початку 
пленарного засідання Київради. 

«21 листопада 2013 року Україна почала 
писати нову сторінку своєї історії. Я думаю, 
всі ми добре пам'ятаємо, які важкі часи ми 
пережили, і 21 листопада навіть ніхто не міг 
уявити, якого масштабу набуде відстоювання 
українцями європейської мрії. Часто говорять, 
що є багато дат, присвячених Революції Гід-
ності, але я думаю, що у жодну із них не буде 
зайвим згадати усіх тих, хто віддав своє життя 
і здоров’я за свободу рідної України», — на-
голосив заступник міського голови — секретар 
Київради Володимир Прокопів. 

Учора на проспекті Героїв Сталінграду, 51, 
що в Оболонському районі столиці, відкрили 
сквер імені Героя Небесної Сотні, Героя Укра-
їни — Володимира Мельничука. Окрім цього в 
центрі міста біля Хреста пам'яті Героїв Небесної 
Сотні, поруч з каплицею відбувся спільний 
поминальний молебень та покладання квітів 
за участю представників родин загиблих, по-
ранених майданівців та активістів Революції 
Гідності. А навпроти центрального входу до 
Верховної Ради урочисто відкрили та освятили 
Монумент пам’яті Небесного легіону �

Київ вшанував пам’ять 
Героїв Небесної Сотні

За даними Генпрокуратури, під час Революції Гідності постраждали 
понад дві тисячі людей, більше сотні з них загинули. Учора їх 
пам’ять вшанували в усіх куточках нашої країни. Урочисті заходи за 
участю керівництва держави, депутатів Верховної Ради, Київради, 
громадськості пройшли в столиці. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Київрада схвалила 
зміни до Програми 
економічного 
і соціального розвитку 
Києва на 2017 рік 

Учора депутати схвалили проект рішення 
Київради про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку м. Ки-
єва на 2017 рік. Зміни вносяться через 
необхідність перерозподілу коштів спеці-
ального фонду Києва, що були передбачені 
на фінансування об’єктів капітального 
будівництва та капремонту, зазначених 
Програмою на закупівлю рухомого складу 
та інші потреби міського господарства. 
Окрім того, проектом рішення передбачено 
врахування обсягів фінансування об’єктів 
капітальних вкладень та капремонту за 
рахунок субвенції із держбюджету міс-
цевим бюджетам. 

Загальний обсяг коштів спецфонду бю-
джету міста, на який пропонується зменшити 
асигнування на об’єктах Програми, стано-
вить 525,4 млн грн. Ці кошти передаються 
до бюджету Києва на придбання рухомого 
складу (трамваїв) та інші нагальні потреби 
міського господарства. 

Разом із цим, в проекті рішення врахо-
вана субвенція з держбюджету на соціаль-
но-економічний розвиток окремих терито-
рій (розпорядження уряду від 27.09.2017 
№ 689-р та від 18.10.2017 № 781-р) у сумі 
26,9 млн грн із забезпеченням відповід-
ного співфінансування з бюджету м. Києва. 

Таким чином, у підсумку капітальні ви-
датки за Програмою зменшаться на суму 
498,5 млн грн. 

Депутати пропонують 
розширити перелік 
пільг для постраждалих 
під час Революції Гідності 

На засіданні постійної комісії Київради з 
питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку депутати внесли зміни до порядку 
надання додаткових пільг та гарантій сім’ям 
Героїв Небесної Сотні. 

Відповідно до змін, планується на-
дати нові пільги та розширити категорії 
отримувачів додаткових гарантій. Відтак, 
запропоновано включити до цього пере-
ліку киян, які під час Революції Гідності 
отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі 
тілесні ушкодження. 

«Із врахуванням принципу соціальної 
справедливості, на постраждалих учасників 
Революції Гідності пропонується поширити 
щорічну матдопомогу, надання коштів і 
компенсацію витрат на лікування тяжко 
хворих, а також щомісячну допомогу на 
покриття 50% витрат на комунальні по-
слуги. Наразі право на отримання допо-
моги мають 324 особи, які постраждали 
під час Євромайдану», – зазначив голова 
бюджетної комісії Андрій Странніков. 

Загальна сума витрат на надання ма-
теріальної допомоги на 4 місяці цього 
року (вересень-грудень), за підрахунками 
Департаменту соціальної політики, складає 
955 тис. грн. 

Окрім того, для членів сімей Героїв 
Небесної Сотні пропонується ввести до-
даткову гарантію — оздоровлення дітей 
віком до 7 років у супроводі матері, батька 
або особи, яка їх заміняє.
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 �  У столиці відбулися пам’ятні заходи з нагоди Дня Гідності 
та Свободи
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У 2018 році нова модель фінан-
сування охорони здоров’я запро-
ваджується на первинній ланці мед-
допомоги – за нею працюватимуть 
сімейні лікарі, терапевти, педіатри. 
На інших рівнях – вторинному 
(спеціалізованому) та третинному 
(високоспеціалізованому) вона буде 
запроваджена поступово до 2020 
року. Жодних змін у медичному 
обслуговуванні людей на цих ланках 
- у лікарів-спеціалістів, у лікарнях, 
спеціалізованих медзакладах – з 
наступного року не відбудеться. 

ЯК ВІДБУДЕТЬСЯ  
ПЕРЕХІД НА НОВУ  
СИСТЕМУ ФІНАНСУ-
ВАННЯ МЕДДОПОМОГИ, 
ЯКУ НАДАЮТЬ СІМЕЙ-
НІ ЛІКАРІ, ТЕРАПЕВТИ, 
ПЕДІАТРИ? 

Буде створено Національну служ-
бу здоров’я (спеціальний орган 
виконавчої влади), яка перерахову-
ватиме бюджетні кошти медичним 
закладам та лікарям-ФОПам за 
надання меддопомоги людям. НСЗУ 
укладе угоди з УСІМА медичними 
закладами і гарантує фінансування 
відповідно до кількості пацієн-
тів, яким в цих закладах надають 
меддопомогу. Фінансування буде 
проводитись на умовах попере-
дньої оплати. 

Людині потрібно буде обрати 
свого сімейного лікаря, терапевта, 

педіатра та підписати з ним угоду 
на медичне обслуговування. Медич-
ний заклад, лікар-ФОП повідомляє 
НСЗУ про кількість пацієнтів, з 
якими підписано угоди. НСЗУ пере-
раховує їм кошти за обслуговування 
громадян згідно з встановленими 
тарифами. 

Фінансування медичної до-
помоги через НСЗУ забезпечить 
головне – єдині стандарти на-
дання меддопомоги та рівний 
доступ до медичних послуг для 
кожного громадянина, незалеж-
но від прописки. Саме держава 
гарантуватиме, що кожному гро-
мадянину, який звернеться до 
сімейного лікаря, буде надано 
допомогу безкоштовно. А лікар 
гарантовано отримає гроші за свою 
роботу, згідно з встановленим 
тарифом, незалежно від того, де 
він працює – у великому місті чи 
сільській місцевості. Фінансуван-
ня поліклініки, де працює лікар, 
амбулаторії чи лікаря-ФОПа буде 
відбуватись з державного бюджету 
і не залежатиме від фінансової 
спроможності місцевої громади 
чи прихильності місцевих чинов-
ників. Воно залежатиме виключно 
від кількості громадян, яким в 
медзакладах надали допомогу. 

У свою чергу, місцеві громади 
мають всі можливості для роз-
витку медичних закладів, адже 

вони залишаються їх власниками. 
Завдяки децентралізації місцеві 
бюджети мають достатньо коштів 
для того, щоб покращити медичну 
мережу, створити належні умови 
для роботи лікарів, відремонтувати 

дороги до амбулаторій, оплачувати 
додаткові медичні послуги для 
мешканців. 

Перехід на нову систему фінан-
сування буде поступовим, на пере-
хідний період частково збережуть 
діючу систему фінансування медза-
кладів – через субвенцію місцевим 
бюджетам, як це відбувається зараз. 

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ  
З 2018 РОКУ КОЖНОМУ 
УКРАЇНЦЮ? 

З наступного року кожному 
українцю потрібно буде обрати 
свого сімейного лікаря, терапевта, 
педіатра і підписати з ним угоду 
на медичне обслуговування. Це 
може бути лікар, який працює в 
поліклініці, амбулаторії, приват-
ній лікарні (якщо вона підписала 
договір з НСЗУ), або має власну 
практику. 

Причому обрати фахівця людина 
може незалежно від місця своєї про-
писки. Якщо ви вже маєте лікаря, 
який вас влаштовує, ви можете 
підписати угоду з ним, якщо ні – 
запитайте рекомендацій у друзів, 
знайомих, або прийдіть до свого 
дільничного і поспілкуйтесь з ним, 
можливо, він вам сподобається. 
Лікар не має права відмовити вам у 
підписанні угоди, винятком є лише 
випадки, коли він вже має більше 
2000 пацієнтів. 

Ви можете підписати угоду з лі-
карем під час першого візиту до 
нього. Тривалість часу, впродовж 
якого потрібно укласти угоду, не 
обмежена. Змінити свого лікаря ви 
можете в будь-який час, якщо зна-
йшли кращого спеціаліста, або, на-
приклад, змінили місце проживання. 

ЗА ЩО САМЕ НА 100%  
ЗАПЛАТИТЬ  
ДЕРЖАВА? 

Допомога, яку надає сімейний 
лікар, терапевт, педіатр, повністю 
оплачується державою, для лю-
дини вона є безкоштовною. Якщо 
медпрацівник вимагає гроші з па-
цієнта, він має право звернутись зі 
скаргою на нього до НСЗУ і піти до 
іншого лікаря. 

Допомога лікаря первинної 
ланки, що повністю оплачується 
державою, включає: консультації 
лікаря в необмеженій кількості, про-
філактичні огляди, базові аналізи, 
направлення до лікарів-спеціалістів, 
видачу довідок та листів непрацез-
датності. Окрім того, сімейний лікар 
призначає та виписує рецепти на 
доступні ліки, які можна отримати 
в аптеці безкоштовно або з незна-
чною доплатою, їх перелік буде 
поступово збільшуватись. 

Департамент інформації  
та комунікацій з громадськістю  

Секретаріату Кабінету Міністрів 

Медична реформа  
Що зміниться з 2018 року 

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект щодо 
медичної реформи, яка стартує вже з наступного року. 
Реформа передбачає запровадження нової моделі фінан-
сування системи охорони здоров’я – перехід від фінансу-
вання медзакладів згідно кошторису до оплати державою 
фактично наданої медичної допомоги конкретній люди-
ні. «Гроші йтимуть за пацієнтом» – людина звертається в 
медичний заклад, до конкретного лікаря за допомогою, а 
держава перераховує кошти в медзаклад, в якому працює 
лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він має власну 
практику. 
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До уваги керівників підприємств, установ та організацій!
Згідно з постановою НКРЕКП від 24.04.2017 № 538 "Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну 

енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України", Порядком розрахунку 
роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№ 869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії 
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом, затвердженим постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 512, Порядком ринкового 
формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженим постано-
вою НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та листом НКРЕКП від 25.04.2017 № 4309/17.2.1/7-17 роздрібні тарифи на 
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" з грудня 
2017 року становитимуть:

Роздрібні тарифи для споживачів електричної енергії у місті Києві з урахуванням ПДВ, 
які вводяться в дію з грудня 2017 року

І клас 
напруги 
(27,5 кВ і                                                                                                                                                
вище)

Крім 
того, 
ПДВ

з ПДВ

II клас 
напруги                                                                                                                                          
(до 27,5 
кВ)

Крім   
того,                                                                                                                                           
пдв

з ПДВ

Всі споживачі, крім населення та комунально-побутових потреб 
релігійних організацій коп./кВтгод 146,412 29,282 175,694 165,119 33,024 198,143

Комунально-побутові потреби релігійних організацій, коп./кВтгод 
(Постанова НКРЕКП №220 від 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Плата за перевищення договірної величини потужності– в 
двократному розмірі за 1 кВт згідно з Законом України "Про 
внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 
23.06.2005 №2706 та Постановою НКРЕ № 784 від 11.06.1999, 
грн/кВт (із змінами та доповненнями)

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма   
ДП  "НЕК "Укренерго" від  08.12.2016 №03/03/13844): 
• Нічний період;

• Напівпіковий період;          

• Піковий період:

0,25

1,02 

1,8

Межі тарифних зон: 

з 23 год. до 6 год.

з 6 год. до 8 год. 
з 10 год. до 17 год. 
з 21 год. до 23 год.                                                                                                                                             
 
з 8 год. до 10 год. 
з 17 год. до 21 год.

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма 
ДП "НЕК "Укренерго" від 08.12.2016 №03/03/13844:                                                                                                                                   
• Нічний період;                                                                                                         

• Денний період:

0,35 

1,35

Межі тарифних зон:                                                                                                                                             

з 23 год. до 7 год. 

з 7 год. до 23 год.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ТОВ "Керуюча Компанія "Статус" повідомляє, що до виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київська міська державна адміністрація) на затвердження 
надано тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової 
території, розраховані згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ 
від 01.06.2011р. № 869.

№ п/п Адреса будинку Тариф, грн в місяць за 1 кв. м 
з ПДВ

1 м. Київ, вул. Глибочицька, 32-а 19,42

2 м. Київ, вул. Глибочицька, 32-б 19,42

3 м. Київ, вул. Глибочицька, 32-в 19,42

Для справних платників буде передбачена знижка на рівні 10%, у разі сплати 
до 20 числа.

Інформація про строки надання послуг та складові тарифу на послуги з утри-
мання будинків, споруд та прибудинкової території надані в оголошеннях, що 
розміщені на інформаційних стендах у під'їздах всіх вищезазначених будинків.

ТОВ "Керуюча Компанія "Статус" протягом 14 календарних днів з дня опублі-
кування об'яви приймає письмово всі зауваження та пропозиції від фізичних та 
юридичних осіб про розмір тарифів на послуги з утримання будинків, споруд 
та прибудинкових територій за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 
32-в, офіс № 146, контактний телефон (044) 585-48-45.

СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ " ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами для станції теплопостачання 

"Позняки" (далі - СТ "Позняки"), за адресою: 02068, м. Київ, Дарницький район, 
вул. Ревуцького, 41.

СТ "Позняки" спеціалізується на виробництві теплової енергії, яка постачається ме-
режами централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам міста. Для 
виробництва теплової енергії в котельні розташовані парові котли типу "ДЕ-25/14ГМ" ст. 
№№ 1, 2, водогрійні котли типу "КВГМ-100-150 ГМ" ст.№ 3, 4. Проектною документацією 
(друга черга будівництва) передбачається встановити котел типу КВ-Г-100-150 ст.№ 5. Що-
річний обсяг виробленої теплової енергії буде становить 600 тис. Гкал - об'єкт першої групи.

Викиди забруднюючих речовин при спалюванні природного газу від усіх котлів будуть 
здійснюватися в атмосферне повітря через спільну димову трубу висотою - 180 м, діаметр 
гирла - 6,0 м.

Джерелами утворення забруднюючих речовин від допоміжного обладнання є зварю-
вальні, газорізальні та фарбувальні роботи, технологічні процеси при хімводопідготовці, 
проведення хімічних аналізів, технологічні свічі для продування газопроводів і т.п.

На території СТ "Позняки" налічується 44 стаціонарних джерел викидів в атмосферне 
повітря, із них: 14 організованих джерел; 4 - неорганізовані джерела та 26 - джерел зал-
пових викидів.

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить 176,6 
т/рік, обсяг викидів парникових газів 154,99 тис. т/рік (вуглецю діоксид, азоту (І) оксид 
(N20), метану), що утворюються в процесі спалювання природного газу в котлоагрегатах.

Величини викидів не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел, поточних технологічних нормативів від вищеперерахованих 
котлоагрегатів та гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони і в сельбіщній зоні.

Зауваження та пропозиції надсилати у місячний термін до Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації за адресою: 02660, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, тел. (044) 
560-66-66; факс (044) 564-96-65.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду 
Характеристика об'єкта оренди станом: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 20,80 кв. м 
розташоване за адресою: Микитенка Івана вул., 7-б.

Вартість об'єкта оренди станом на 31.08.2017 – 367 348,80 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпров-

ського району м. Києва" (вулиця Челябінська, 9г, тел. 517-74-11).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення благодійної організації на площі, 

що не використовується для провадження підприємницької діяльності, термін оренди 2 роки 364 дні.
Ставка орендної плати – 1% (на площу 20,00 кв. м) та 4% (на площу 0,80), місячна орендна плата – 341,45 

грн, без ПДВ.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня публікації за адресою: 02094 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кіб.311. Довідка за телефоном 559-39-34.

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

№

Дані про об'єкт оренди

Характеристика та місцезнаходження Мета використання

Стартовий розмір 
місячної орендної 

плати, грн (без 
ПДВ)

Розмір аван-
сової орендної 
плати, грн (без 

ПДВ)

Реквізити (балансоутри-
мувача) для сплати аван-

сової орендної плати

Балансоутримувач – КП "Київський метрополітен" (тел. 238-44-00)

1* Приміщення № 40 вестибюлю № 2 ст. м. "Харківська", загальною 
площею 26,87 кв. м

Розміщення на території метрополітену торговельних 
об'єктів змішаної торгівлі 26 454,17 52 908,34

р/р 26006032079400 
ПАТ "УкрСиббанк" 
МФО: 351005 
ЄДРПОУ: 03328913

2* Приміщення № 58 вестибюлю № 1 ст. м. "Мінська", загальною 
площею 28,00 кв. м

Розміщення на території метрополітену торговельних 
об'єктів змішаної торгівлі 26 960,42 53 920,84

3* Приміщення № 14 вестибюлю № 1 ст. м. "Видубичі", загальною 
площею 10,58 кв. м

Розміщення на території метрополітену торговельних 
об'єктів змішаної торгівлі 10 281,25 20 562,50

Балансоутримувач – Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом'янського району м. Києва (тел. 408-00-35)

4 Нежитлові приміщення загальною площею 114,00 кв. м за адресою: 
пров. Ковальський, 12 (1 поверх)

Інше використання майна (виробництво продуктів 
харчування) 14 021,88 28 043,76

р/р 31558201350776 
УДКСУ у м. Києві 
МФО: 820019 
ЄДРПОУ: 01994037

Балансоутримувач – КП "Київпастранс" (тел. 279-20-31)

5 Нежитлові приміщення загальною площею 50,10 кв. м за адресою: 
просп. Ак. Глушкова, 9-а (1 поверх)

Розміщення майстерні, що здійснює технічне об-
слуговування та ремонт автомобілів 14 360,58 28 721,16

р/р 26008301240371 
Філія ГУ по м. Києву та 
Київській області 
АТ "Ощадбанк" 
МФО: 322669 
ЄДРПОУ: 385382706 Нежитлові приміщення загальною площею 27,20 кв. м за адресою: 

вул. Алма-Атинська, 74 (1 поверх)
Торговельний об'єкт з продажу продовольчих товарів 

з продажем алкогольних та тютюнових виробів 7 858,50 15 717,00

Балансоутримувач – КП "Київжитлоспецексплуатація" (тел. 234-23-24)

7 Нежитлові приміщення загальною площею 18,40 кв. м за адресою: 
вул. Богдана Хмельницького, 51 літ. А (прибудова, цоколь) склад 2 047,60 4 095,20

р/р 2600230946101 у 
центральному відділенні 
м. Києва ПАТ "Банк кре-
дит Дніпро" 
МФО: 305749 
ЄДРПОУ: 03366500

Балансоутримувач – Дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського району м. Києва (тел. 424-04-40)

8 Нежитлові приміщення загальною площею 3,62 кв. м за адресою: 
бульв. Ак. Вернадського, 53 літ. Б (1 поверх)

Розміщення кафетерію, який не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи 517,33 1 034,66

р/р 31559201330331 
УДКСУ у м. Києві 
МФО: 820019 
ЄДРПОУ: 00185011

Балансоутримувач – КП "Плесо"

9 Нежитлові приміщення загальною площею 110,00 кв. м за адресою: 
вул. Федора Максимеика, 4Д.10 (1 поверх)

Розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи 8 796,89 17 593,78

р/р 2600930946401 ПАТ 
"КРЕДИТ ДНІПРО" 
МФО: 305749 
ЄДРПОУ: 2350515110 Нежитлрва споруда павільйону загальною площею 86,00 кв. м за 

адресою: Гідропарк, 14-Д.3

Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, ді-
яльність якого спрямована на організацію та проведення 

занять різними видами спорту (сезонно з 01 травня по 
31 жовтня календарного року)

4 979,05 9 958,10

Балансоутримувач – Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1 (тел. 201-32-56)

11 Нежитлові приміщення загальною площею 13,90 кв. м за адресою: 
вул. Богатирська, 30 к. 1 літ. А (1 поверх)

Торговельний об'єкт з продажу товарів дитячого 
асортименту 1 674,75 3 349,50

р/р 31551201332843 у 
ГУДКСУ у м. Києві УДКСУ 
в Оболонському районі 
МФО: 820019 
ЄДРПОУ: 04350694

* Для об'єктів, розміщених на території КП "Київський метрополітен", існують до-
даткові вимоги, обов'язкові до виконання, ознайомитись з додатковими вимогами щодо 
технічних умов до об'єктів КП "Київський метрополітен" можна на ВЕБ-сайті www.metro.
kiev.ua у розділі "Про метрополітен" – "нормативні акти" – "технічні умови до об'єктів 
комерційного призначення".

Рекомендований строк оренди всіх інших об'єктів – 2 роки 364 дні.
(у разі строку оренди більше рекомендованого переможець конкурсу додатково по-

винен подати документи, які необхідні для нотаріального посвідчення договору оренди 
згідно з переліком, визначеним законодавством).

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;
– відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки 

об'єкта оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може 
бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, 
визначені Фондом державною майна України; 

– страхування орендованого майна;
– відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а 

саме:
– плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди; 
– амортизаційні відрахування на об'єкт оренди; 
– експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
– відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; 

витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному 
обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту 
будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата 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 усі зобов'язання, зазначені у договорі оренди. Для 

участі у конкурсі претендент подає:

1. Лист-заяву про участь у конкурсі
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі :
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: документи, що 

посвідчують повноваження представника юридичної особи;
– копії установчих документів (завірені заявником):
– базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підпри-

ємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:
– копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність 

на представника;
– за наявності відповідного статусу    базовий витяг з Єдиного державного реєстру 

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

– завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого 
підприємництва фізичної особи платника єдиного податку.

3. Документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати.
4. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної 

плати, пропозиція щодо якого вноситься в день проведення конкурсу).
5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити 

претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.
Конкурсна пропозиція подається претендентом конкурсній комісії в день проведення 

конкурсу у запечатаному конверті.
Конкурс буде проведено 13.12.2017 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, каб. 

522 о 14.30. Документи прошнуровані та пронумеровані разом з описом подаються в 
запечатаному конверті з відміткою "На конкурс" (конверт має бути опечатаний печаткою 
претендента на участь у конкурсі, у разі її наявності), із зазначенням назви учасника 
конкурсу та об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – 08.12.2017 до 16.00 
(каб.510). Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Киева, к. 524, телефони для 
довідок: 202-61-77, 202-61-76. Час роботи Департаменту: пн.-чт. з 9.00 до 18.00: в пт. з 
9.00 до 16.45.
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Кінотеатру «Київ» – 65

«Центр комунального 
сервісу» проконсультував 
майже 3 мільйони киян

ВІДУЧОРА  в Україні з’явився 
новий рід військ. Глава держави 
затвердив перейменування Ви-
сокомобільних десантних на Де-
сантно-штурмові війська, а також 
переніс День десантника з 2 серпня 
на 21 листопада. 

Про це він повідомив учора, ви-
ступаючи перед військовими на 
Михайлівській площі з нагоди Дня 
десантника, який вперше відзна-
чається цього дня. 

«Як Президент і Верховний го-
ловнокомандувач також прийняв 

рішення відійти від радянсько-
російської абревіатури ВДВ. Тому 
постановляю запровадити нову 
назву – Десантно-штурмові війська 
Збройних Сил України», – сказав 
Петро Порошенко. 

Кольором українського десанту 
відучора став темно-бордовий, а 
не блакитний. 

«Це – колір крові, вашої крові, про-
литої в боях за Україну. Бордові берети 
для ідентифікації своїх десантників 
використовують 59 країн світу, 19 з 
яких – члени НАТО. Таким чином 

ми впроваджуємо ще один стандарт 
Альянсу. На береті також змінений 
знак. Відтепер це купол парашута 
як символ десантних підрозділів 
у всьому світі, крила архістратига 
Михаїла і вогняний меч, яким він 
вражає ворогів роду людського», – 
додав Петро Олексійович. 

Нагадаємо, раніше про перей-
менування ВДВ, повідомили в Мін-
оборони. Вибір нової дати святку-
вання там пояснили тим, що це день 
покровителя десантників Святого 
Михаїла   

23 ЛИСТОПАДА виповнюється 
65 років з моменту, коли вперше 
гостинно відчинив свої двері 
перед відвідувачами кінотеатр 
«Київ». Дуже швидко цей куль-
турний заклад став одним з най-
улюбленіших місць відпочинку 
киян і гостей столиці. 2002 року 
він набув статусу «Культурного 
центру «Кінотеатр «Київ». 

Під час реставрації кінотеатру 
було збережено його первинний 
архітектурний вигляд. Класич-
ний стиль разом із технічним 
оснащенням – все це створило 
неповторну кіноатмосферу. Се-
ред усіх кінозакладів міста КЦ 
«Кінотеатр «Київ» вирізняється 
особливим репертуаром, що може 
задовольнити смаки найвибагли-
вішого глядача. Заклад активно 
співпрацює з посольствами іно-
земних держав, акредитованими 
в Україні, і з моменту відкриття 
тут було проведено понад 200 
кінофестивалів. 

Зокрема багатьо років по-

спіль кінотеатр є центром КМК 
«Молодіcть», який відвідали такі 
зірки світового кінематографу, 
як Фані Ардан, Софі Лорен, Жан 
Клод Ван Дам, Катрін Деньов, 
Ольга Куриленко, Арманд Асанте, 
Софі Марсо, Крістофер Ламберт, 
Венсан Касель, Мікеле Плачідо 
та інші. 

Одна з найважливіших со-
ціальних та художніх функцій, 
яку багато років поспіль реа-
лізує кінотеатр, це підтримка 
національного кінематографу. 
Так, цьогоріч у прокат вийшли 
понад 10 картин українського 
виробництва, які з успіхом де-
монструвались у залах «Києва». 

Завдяки плідній праці протя-
гом останніх 15 років кінотеатр 
був удостоєний різних нагород 
та відзнак. Всі ці успішні аспекти 
діяльності стали можливими 
завдяки наполегливій праці ко-
лективу на чолі з директором, за-
служеним працівником культури 
України Вілією Бондаренко  

ЗА ДВА роки в КК «Центр комунального сервісу» прийняли майже 
3 мільйони споживачів, яким надали консультації з питань ЖКГ. 
До кінця року в столиці запрацює ще два центри – у Деснянському 
та Солом’янському районах. 

«Мережа центрів працює як єдина абонслужба, куди кияни можуть 
звернутися за детальними консультаціями та звірками нарахувань 
за послуги, що надаються комунальними керуючими компаніями 
та послуги, що надає «Київводоканал». Загалом у Києві діє 8 ра-
йонних та 1 міський сервісний Центр. Вони оснащені електронною 
чергою, комфортними умовами очікування, дитячим куточком та 
вільним доступом до Wi-Fi. Тут працюють веб-камери, що дають 
можливість в режимі онлайн відслідкувати наявність чи відсутність 
черг. Необхідну довідку та консультацію можна отримати за лічені 
хвилини. Також для більшої зручності киян у пішій доступності діє 
72 точки прийому в приміщеннях ЖЕД», – повідомила гендиректор 
КК «Центр комунального сервісу» Катерина Саркісова. 

До слова, частину консультацій можна отримати електронною 
поштою або за телефоном: (044) 247-40-40. 

Більш детальна інформація на сайті: https://cks.com.ua   

Українські десантники змінили колір беретів 
із блакитних на темно-бордові

УЧОРА в Київраді підтримали 
збільшення фінансування Гро-
мадських проектів-2018 зі 100 до 
150 млн грн. Відповідне рішення 
погодили міські обранці під час 
коригування головного кошторису 
столиці на 2017 рік. «Сьогодні ми за-
декларували політичну і принципову 
позицію – збільшенню видатків на 
реалізацію ініціатив киян – бути! 
Ще з літа ми проводили відповідні 

роботи, аби скоригувати кошторис 
у цій частині. Більше того, бюджет-
на комісія частково підтримала 
і відповідну петицію громадян. 
Сьогодні ми лише змінили цифру в 
документі. Самі ж кошти мають бути 
закладені при формуванні бюджету 
столиці-2018», – зазначив голова 
постійної комісії Київради з питань 
бюджету та соціально-економічного 
розвитку Андрій Странніков. 

За рахунок субвенції із держбюд-
жету міські обранці внесли зміни 
до головного кошторису столиці 
у розділі медицина та соціально-
економічний розвиток, зокрема на 
ремонт в освітніх закладах. Вона 
складає відповідно 41 млн грн і 
32 млн грн. Суттєву субвенцію з 
держбюджету у 200 млн грн буде 
спрямовано на погашення різниці 
в тарифах ЖКГ  

ДНЯМИ відбулось перше засідання Координаційної 
ради з питань національно-патріотичного виховання. 
У рамках заходу розробку відповідної програми було 
визначено як першочергове завдання на 2018 рік. 

«Національно-патріотичне виховання – це со-
ціальна місія, яка безпосередньо формує модель 
виживання в країні в цілому. Ми маємо зацікавити 
дітей. Я вважаю, що найкраще їм навчатися у грі. І 
саме тому популяризація «Джури» серед школярів 
– один із важливих кроків із національно-патріо-

тичного виховання серед дітей. Ця гра – сучасна 
можливість виховувати учнів у дусі козацтва, іс-
торичної пам’яті та патріотичного розвитку. Мені 
здається, що запит є, і на нього є відповідна реакція. 
Велику увагу має бути приділено рідній мові. Ми 
маємо максимально її популяризувати. Це робить-
ся, але треба активніше. І тому в Києві з’являється 
соціальна реклама, спрямована саме на цю мету», 
– сказав голова Координаційної ради, заступник 
голови КМДА Олексій Резніков  

Фінансування проектів ГБ-2018 збільшено 
до 150 млн грн 

У мерії розроблять міську програму 
національно-патріотичного виховання
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