
У СЕРЕДУ мер Києва Віталій Клич-
ко та заступник голови правління 
China Pacifi c Construction Group Го 
Уін підписали угоду про співпрацю 
щодо реалізації проекту із будів-
ництва четвертої лінії метро між 
КМДА та китайським консорціумом, 
до якого входять компанії China 
Railway International Group Co., Ltd. 
та China Pacifi c Construction Group 
with China Railway International 
Group Co., Ltd. 

Угода передбачає створення ро-
бочої групи із українських та китай-
ських спеціалістів, яка розробить 
оптимальні технічні та фінансові 
рішення для реалізації проекту. 

Вартість будівництва оцінюють 
у 2 млрд доларів США, при цьому 
85% від прогнозованої вартос-
ті проекту буде забезпечено за 
рахунок кредиту від китайських 
фінансових установ. 

«Можливість залучення цього 
кредиту розглядається Україною 
із наданням державної гарантії на 
повернення кредитних коштів. 
Термін їх повернення – від 15 до 
20 років. При цьому процентна 
ставка буде предметом перего-
ворів», – наголосив Київський 
міський голова Віталій Кличко. 

Проект передбачає будівництво 
нової лінії метрополітену про-

тяжністю майже 18 км з 13-ма 
станціями. Також спорудять пере-
садочну гілку довжиною 1 км між 
кільцевою електричкою та новою 
четвертою лінією. Передбачається, 
що термін будівництва – 5 років. 

«Розвиток транспортної інф-
раструктури є одним із головних 
пріоритетів для столичної влади. 
Один із важливих проектів – добу-
дова Подільсько-Воскресенського 
мосту. І переговори про це ми 
ведемо з німецькими інвестора-
ми. А коли буде готовий міст, це 
дасть можливість для наступного 
кроку – прокладання четвертої 
лінії столичного метро на Троє-

щину», – зазначив мер Києва під 
час церемонії підписання. 

У свою чергу Го Уін, який під-
писав угоду від імені китайської 
сторони, подякував Віталію Клич-
ку за підтримку у реалізації цього 
проекту. «Після року наших спіль-
них зусиль ми можемо підписати 
офіційну угоду. Ми маємо гарний 
досвід розбудови метро у всьому 
світі. Ми знаємо, що четверта гілка 
метро є нагальною для Києва, 
адже наш проект має зв’язати 
обидва береги Дніпра та нарешті 
вирішити транспортні проблеми 
житлового масиву Троєщина», – 
наголосив Го Уін �

Китайці будуватимуть 
метро на Троєщину 
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Згідно угоди заплановано створення робочої 
групи із українських та китайських спеціалістів, 
яка розробить оптимальні технічні та фінансові 
рішення для реалізації проекту. Документ 
передбачає прокладання нового напрямку 
метрополітену протяжністю майже 18 км з 13-ма 
станціями. Також буде споруджена пересадочна 
лінія довжиною 1 км між кільцевою електричкою 
та новою гілкою підземки. Передбачається, 
що термін будівництва – 5 років, його вартість 
оцінюють у 2 млрд доларів США, при цьому 
85% від прогнозованого кошторису проекту 
забезпечать за рахунок кредиту від китайських 
фінансових установ. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Україна відзначить 
85-ті роковини пам’яті 
жертв Голодомору 
1932-1933 років 

У суботу, 25 листопада в нашій державі від-
будуться поминальні заходи та вшанування 
пам’яті українців, які стали жертвами Голо-
домору 1932-1933 років. Трагедія забрала 
життя мільйонів наших співвітчизників і 
вписалася чорними сторінками в історію 
нашої країни. 

До Дня пам’яті у храмах Києва про-
ведуть поминальні панахиди, а також 
жалобні заходи біля Меморіалу жертв 
Голодомору. Традиційно відбудеться 
громадська акція «Засвіти свічку». О 
16.00 пам’ять жертв геноциду укра-
їнського народу вшанують хвилиною 
мовчання. У цей час кожен охочий може 
долучитися до вшанування загиблих 
співвітчизників та встановити свічку 
на власному підвіконні. 

Окрім того, 25 листопада буде при-
спущено Державний Прапор України з 
траурною стрічкою на всіх державних 
будинках і спорудах, підприємствах та 
організаціях. 

Обмежать і проведення розважальних 
заходів у всіх містах України. Натомість, 
буде організовано відповідні тематичні 
заходи: виставки, презентації, відкри-
ті лекції, інші публічні заходи, покази 
фільмів, художніх творів, відео-, фото- 
та інших документів, записів свідчень 
очевидців тощо. 

«Картку киянина» 
розвиватимуть 
мобільними 
додатками 

На найбільшій світовій виставці техно-
логій для розумних міст Smart City Expo 
World Congress 2017, яка проходила у 
Барселоні, було представлено «Картку 
киянина» та мобільний додаток до неї 
– проекти, які реалізуються в рамках 
ініціативи Kyiv Smart City. Це перший 
інноваційний продукт, створений у Києві, 
що був представлений світовій спільноті. 

Головна ідея ноу-хау – спростити до-
ступ киянам до міських сервісів та надати 
їм можливість спілкуватися з владою. У 
майбутньому за допомогою смартфона 
та встановленого на ньому мобільного 
додатка кияни зможуть звернутися до 
мера, депутатів, комунальних служб із 
відповідними пропозиціями. Також за-
вдяки цьому впровадженню планується 
дати можливість використовувати мо-
дулі, які можуть бути цікаві та потрібні 
мешканцям столиці – транспортний, 
медичний, освітній, комунальний тощо. 

«Картка киянина» – це інструмент, 
який ми маємо намір розвивати не лише 
як соціальну, але і як ідентифікаційну, 
а головне – як сучасну і технологічну 
функцію. Упевнений, що наповнення її 
потрібними додатками буде залучати 
якомога більшу кількість користувачів, 
і з часом ця картка стане своєрідним 
паспортом мешканця міста», – заува-
жив перший заступник голови КМДА 
Геннадій Пліс. 
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 �  У мерії підписали угоду про співробітництво з консорціумом 
із Піднебесної щодо спорудження 4-ї лінії столичної підземки

Мер Києва Віталій Кличко та заступник голови правління China Pacifi c 
Construction Group Го Уін підписали угоду про співпрацю щодо реалізації 
проекту із будівництва четвертої лінії метро між КМДА та китайським 
консорціумом
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 118 (1797), п’ятниця, 24 листопада 2017 р.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280  
«Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 199/3206 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про реструктуризацію місцевих зовнішніх запозичень
Рішення Київської міської ради № 501/3508 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 № 110 «Про затвердження По-
рядку здійснення місцевих запозичень», враховуючи Закон України «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом», рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2015 року  
№ 102/2005 «Про деякі питання обслуговування та погашення у 2015 році боргових зобов’язань міста Києва», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 21.11. 2017 р. № 501/3508

Основні умови здійснення 
реструктуризації залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями Київської міської ради, залученими відповідно до рішення  

Київської міської ради від 28 грудня 2004 року № 1050/2460 «Про бюджет міста Києва на 2005 рік», та не переведеному у 2015 році  
до державного боргу

1. Пункт 11 рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280 «Про затвердження 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва» викласти у такій редакції:

«11. Встановити, що з 01 листопада 2017 року до 01 березня 2018 року, але не пізніше дати 
набуття чинності новою редакцією Положення про оренду майна територіальної громади міста 
Києва, для об’єктів оренди, дата оцінки яких встановлена після 01 вересня 2014 року, орендні 
ставки, визначені Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міс-
та Києва, яке передається в оренду, застосовуються у розмірі 50% встановленого обсягу, крім 

ставок, визначених пунктами 1-5 таблиці 2 Методики (за винятком банків), погодинної орендної 
плати відповідно до пункту 6 Методики і орендної плати, визначеної за результатами конкурсу.».

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради «Хрещатик».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради 

з питань власності.
Київський міський голова

В. Кличко

1. Здійснити реструктуризацію залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запози-
ченнями Київської міської ради, залученими відповідно до рішення Київської міської ради від 28 
грудня 2004 року № 1050/2460 «Про бюджет міста Києва на 2005 рік», та не переведеному у 2015 
році до державного боргу, в обсязі 101 149 000 доларів США (далі – місцевий борг) відповідно до 
основних умов, зазначених у додатку до цього рішення. 

2. Уповноважити Київського міського голову Кличка Віталія Володимировича підписувати 
усі необхідні для здійснення правочину, зазначеного у пункті 1 цього рішення, договори та інші 
документи.

3. Встановити, що проценти, нараховані на суму місцевого боргу та не сплачені у період 
дії тимчасового зупинення здійснення платежів з обслуговування та погашення місцевих зо-

внішніх запозичень, запровадженого з 06 листопада 2015 року рішенням Київської міської 
ради від 8 жовтня 2015 року № 102/2005 «Про деякі питання обслуговування та погашення 
у 2015 році боргових зобов’язань міста Києва», будуть капіталізовані та додані до основної 
суми місцевого боргу.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Відсоткова ставка не вище 7,5 % річних у доларах США.
2. Терміни сплати згідно з умовами, встановленими відповідними договорами: 
2.1. Погашення основної суми боргу – чотирма рівними частинами 15 червня 2021 року, 15 

грудня 2021; 15 червня 2022, 15 грудня 2022. 

2.2. Сплата відсотків – піврічними платежами.

Київський міський голова
В. Кличко

Товариство з обмеженою відповідальністю «Столичний комфорт» 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

1 вул. Верховинна, будинок 35 5,72

2 вул. Верховинна, будинок 37 5,72

3 вул. І. Крамського, будинок 9 5,80

4 вул. Депутатська, будинок 23-а 5,94

5 провулок Ковальський, будинок 19 6,80

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

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: м. Київ вул. Верховинна, буд. 37, протягом 
14 календарних днів після виходу оголошення.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖЕК-ПМ» повідомляє, що розрахунки тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розраховані згідно з По-
рядком, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 р. №869, подано на затвердження до 
Київської міської державної адміністрації для будинків згідно переліку:

1 вул. Вишгородська, 45 - 8,32 грн/м2 – тариф в місяць з ПДВ

2 вул. Вишгородська, 45/2 -6,65 грн/м2 – тариф в місяць з ПДВ

3 вул. Вітряні Гори, 2-б -6,53 грн/м2  – тариф в місяць з ПДВ

Інформацію щодо складових тарифів, періодичності та строків надання послуг розміщено на 
дошках оголошень в під’їздах будинків.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. Вишго-
родська, 45-б/3, протягом 14 календарних днів після виходу оголошення.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкти, шо належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва,які передані до 

сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Об'єкти нерухомості, що перебувають на балансі Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 
(м. Київ, вул. Йорданська, 11-а, 418-60-41): 

– нежитлове приміщення І поверху в нежитловій окремо стоячій будівлі ЗНЗ № 20 за адресою: м. Київ, просп. Оболонський,32-Б ппощею 
54,2 кв.м, вартістю 1 102 400,00 грн. (без ПДВ), під розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює освітню діяльність (погодинно), 
орендна ставка – 15%, розмір орендної плати за одну годину без ПДВ станом на 31.07.2017 – 29,63 грн, розмір місячної орендної плати 
згідно з запропонованим графіком оренди 1434,09 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, вул Маршала Тимошенка,16, Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, Оболонська районна в місті Києві 

державна адміністрація, відділ з питань майна комунальної власності, кімн. 220, телефон для довідок: 418-41-98.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове при-
міщення за адресою: м. Київ, вул. Пугачова, 17, 1-й поверх, загальною площею 15,5 кв.м. Цільове використання 
– під розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (діяльність у сфері 
фотографії) (заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому 
випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди – 2 
роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди – 341290,00 грн. Орендна ставка – 5%. Орендна плата – 1467,55 без ПДВ 
(корегується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шев-
ченківського району м. Києва".

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

ПАТ "НДУ" прийме на роботу:
1 – оброблювача інформаційного матеріалу (1 чол.)
2 – кур'єра (1 чол.)

Вакансії відкриті для працівників з особливими можливостями. 
Умови праці: неповний робочий день.
Рівень зарплатні – 3500 грн (на норму годин за повний робочий день). 
Обов'язкове знання пакета офісних програм, ділової української мови. 
м. Київ, вул. Нижній Вал, б.17/8. 
Контактна особа: Олена Козакова. 
Тел. (067) 245-87-46

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди станом: частина нежитлового приміщення першого поверху площею 5,00 

кв. м, розташоване за адресою: вулиця Челябінська, буд. 7в.
Вартість об'єкта оренди станом на 31.07.2017 – 127 300,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини (вул. Будівельників, 

34/1, тел, 292-92-33).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення буфету, який не здійснює 

продаж товарів підакцизної групи, термін оренди 2 роки 364 дні.
Ставка орендної плати – 6%, місячна орендна плата – 636,50 грн., за 1 кв. м – 127,30 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, каб.208 
Довідка за телефоном 296-56-56.

Втрачений Державний акт, серія ЯЖ № 015660 на право власності на земельну ділянку площею 
0,1000 га, яка розташована на вул. Толбухіна 49 у Шевченківському районі м. Києва (кадастровий номер 
8 000 000 000:88:106:0043) від 26 січня 2007 року на ім'я Бардаченко Тетяни Євгенівни, вважати недійсним.

TOB "ГАРТ-ІНВЕСТ" подало документи в Департамент економіки та інвестицій 
ВОКР (КМДА) на затвердження тарифу з утримання будинків, споруд та при-
будинкової території житлових будинків за адресою – вул. Клавдіївська, 40-в в 
розмірі 7,59 грн/м2, вул. Клавдіївська, 40-д в розмірі 7,48 грн/м2.

Ознайомитись з розміром, складовими та структурою тарифу можна на інфор-
маційних стендах у під'їзді, а також на сайті КМДА.

За більш деталізованою інформацією звертатися до TOB "Гарт-Інвест" за 
адресою: м. Київ, вул. Клавдіївська, 40-б та за тел. (044) 251-80-20. Пропозиції 
та зауваження приймаються протягом 9 днів з дати публікації.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в орекду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлові приміщення другого поверху загальною площею 332,6 кв. м  (спортивна зала 

та дві роздягальні) розташовані в будинку № 4 на вул. Рибальській (в приміщенні спеціалізованої школи № 89 Печерського 
району м. Києва). Вартість об'єкта оренди станом на 30.09.2017 – 9 101 070,0 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміні-
страції (вул. Інститутська, 24/7, тел. 253-00-86).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяль-
ність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (проведення занять з хореографії 
(спортивні бальні танці)); 2 роки 364 дні.

За заявою ініціатора графік використання приміщень (розклад занять погоджений з керівником ЗНЗ): понеділок, 
вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 17.30 до 21.00.

Орендна ставка – 3 %, розмір стартової орендної плати за 1 годину без ПДВ – 47,40 грн без ПДВ. Розмір стартової 
орендної плати за місяць – 3649,80 грн без ПДВ за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції).

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.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про про-

даж на аукціоні об'єктів приватизації
Об'єкт № 1.
Назва об'єкта: Нежитлове приміщення площею 191,5 кв. м 
Адреса: 04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, літ. "А".
Балансоутримувач: Комунальне    підприємство    "Керуюча    компанія    з обслу-

говування житлового фонду Подільського району м. Києва". 
Відомості про об'єкт приватизації:
Нежитлове приміщення загальною площею 191,5 кв. м, в тому числі нежитлове 

приміщення № 1 – № 12 (група приміщень № 1А) площею 134,5 кв. м, нежитлове при-
міщення № 1 – № 5 (група приміщень № 33) площею 57,0 кв. м. Початкова ціна без ПДВ – 
2 946 600 (два мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч шістсот) гривень.

ПДВ – 589 320 (п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч триста двадцять) гривень. Почат-
кова ціна з урахуванням ПДВ – 3 535 920 (три мільйони п'ятсот тридцять п'ять тисяч 
дев'ятсот двадцять) гривень.

Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни об'єкта з урахуванням ПДВ -353 592 
(триста п'ятдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто дві) гривні.

Об'єкт № 2.
Назва об'єкта: Нежитлове приміщення загальною площею 138,3 кв. м. 
Адреса: 04128, м. Київ, вул. Блюхера Василя, 12, літ. "А". 
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Шевченківського району м. Києва". 
Відомості про об'єкт приватизації:
Нежитлове приміщення з № 1 по № 11 (група приміщень № 142).
Ціна об'єкта без ПДВ – 1 665 100 (один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч
сто) гривень.
ПДВ – 333 020 (триста тридцять три тисячі двадцять) гривень.
Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 1 998 120 (один мільйон дев'ятсот
дев'яносто вісім тисяч сто двадцять) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни об'єкта з урахуванням ПДВ -199 812 

(сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дванадцять) гривень.

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 привати-

зації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'єкт, бере 
на себе покупець.

3. Переможцю аукціону протягом п'яти робочих днів з дня проведення аукціону 
сплатити на користь Універсальної товарної біржі "Національні ресурси" біржовий збір 
у розмірі, що не перевищує 5% ціни продажу об'єкта, який встановлюється біржею.

4. Аукціон відбудеться 15 грудня 2017 року.
Місце проведення аукціону: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 13, Універсальна товарна 

біржа "Національні ресурси". Початок о 10.00 (об'єкт № 1), об 11.00 (об'єкт № 2).
5. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 

13, Універсальна товарна біржа "Національні ресурси", в понеділок -четвер з 10.00 до 
18.00, в п'ятницю та передсвяткові дні – з 10.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 
14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення аукціону.

6. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується 
на рахунок № 26506011904146 в ПАТ "Укрсоцбанк", код банку: 30023, код ЄДРПОУ: 
32710756, отримувач: Універсальна товарна біржа "Національні ресурси".

7. Грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта приватизації, вносяться 
на рахунок № 26506011904146 в ПАТ "Укрсоцбанк", код банку: 30023, код ЄДРПОУ: 
32710756, отримувач: Універсальна товарна біржа "Національні ресурси".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
9. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об'єкти розміще-

ні 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.

10. Ознайомитися з об'єктами можна в робочі дні за адресами їх місця розташування.
11. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 04060, м. Київ, вул. Оль-

жича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні ресурси", тел. (044) 440-04-64, 
(044) 440-04-93, тел./факс (044) 440-05-12.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

Комунальне підприємство "Київпастранс" (адреса: Набережне шосе, 2, м. Київ, 04070, тел. (044) 254-65-52) повідомляє про 
наміри коригування проекту "Реконструкція трамвайної лінії по вул. Глибочицькій у Шевченківському районі м. Києва" згідно до 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 946 від 09.08.2017 року 
про перерозподіл видатків бюджету міста Києва щодо внесення змін до показників Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2017 рік, п. 10. Довжина трамвайної лінії – 3,7 км в одноколійному вимірі. Реконструкція та введення в експлуатацію 
трамвайної лінії дозволить поліпшити дорожній сервіс міста та збільшить пропускну спроможність вулично-дорожньої мережі, по-
кращить якість надання послуги по перевезенню пасажирів, забезпечить максимальну безпеку та зручність руху. Реконструкція колії 
дозволить зменшити шумове навантаження. Об'єкт входить у "Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену еколо-
гічну небезпеку", затверджений постановою КМУ від 28.08.2013 № 808. Проектні рішення розробляються відповідно до вимог ДБН, 
санітарно-гігієнічних норм та правил, та забезпечують виконання охоронних, відновлювальних і захисних заходів. Транскордонний 
вплив відсутній. Будівництво об'єкта буде супроводжуватись впливом на атмосферне повітря відпрацьованих газів від будівельних 
машин та автотранспорту. Основним видом впливу на компоненти природного середовища під час експлуатації трамвайної лінії є 
шумове навантаження. Процес поводження з відходами, що утворяться в період будівництва та експлуатації об'єкта, виконується 
відповідно до вимог Закону України "Про відходи". Громадське обговорення проекту відбуватиметься через 30 днів з дати публікації о 
10.00 за адресою: КП "Київпастранс", Набережне шосе, 2, м. Київ, 04070, тел. (044) 254-65-52. Пропозиції та зауваження направляти 
протягом 30 днів з дати публікації за вказаною адресою.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

Комунальне підприємство "Київпастранс" (адреса: Набережне шосе, 2, м. Київ, 04070, тел. (044) 254-65-52) повідомляє про 
наміри коригування проекту "Реконструкція трамвайної лінії по вул. Дмитрівській у Шевченківському районі м. Києва" згідно до 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 850 від 17.07.2017 року 
про перерозподіл видатків бюджету міста Києва щодо внесення змін до показників Програми економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2017 рік. Довжина трамвайної лінії – 3,6 км в одноколійному вимірі. Реконструкція та введення в експлуатацію трамвай-
ної лінії дозволить поліпшити дорожній сервіс міста та збільшить пропускну спроможність вулично-дорожньої мережі, покращить 
якість надання послуги по перевезенню пасажирів, забезпечить максимальну безпеку та зручність руху. Реконструкція колії дозво-
лить зменшити шумове навантаження. Об'єкт входить у "Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку", затверджений постановою КМУ від 28.08.2013 № 808. Проектні рішення розробляються відповідно до вимог ДБН, 
санітарно-гігієнічних норм та правил, та забезпечують виконання охоронних, відновлювальних і захисних заходів. Транскордонний 
вплив відсутній. Будівництво об'єкта буде супроводжуватись впливом на атмосферне повітря відпрацьованих газів від будівельних 
машин та автотранспорту. Основним видом впливу на компоненти природного середовища під час експлуатації трамвайної лінії є 
шумове навантаження. Процес поводження з відходами, що утворяться в період будівництва та експлуатації об'єкта, виконується 
відповідно до вимог Закону України "Про відходи". Громадське обговорення проекту відбуватиметься через 30 днів з дати публікації о 
10.00 за адресою: КП "Київпастранс", Набережне шосе, 2, м. Київ, 04070, тел. (044) 254-65-52. Пропозиції та зауваження направляти 
протягом 30 днів з дати публікації за вказаною адресою.

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин у повітря

Філіал "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", який розташований за адресою: 
м. Київ, Дарницький р-н, вул. Колекторна, 44, повідомляє про наміри щодо 
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основною діяльністю філіалу "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є 
термічне знешкодження ТПВ (твердих побутових відходів, далі – ТПВ). 

Потужність заводу по спалюванню ТПВ становить 280 тис. т/рік. 
На підприємстві налічується 18 джерел викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, з яких 7 – організованих; 11 – неорганізованих  джерел 
(з них: 2 – відкриті стоянки пересувних джерел; 2 – ремонтні бокси авто-
транспорту (в’їзд-виїзд пересувних джерел на оглядові ями).  

Потужність  викиду   становить  по  підприємству в  цілому: 
– 87,28359 г/с (без урахування пересувних джерел);
– 240902,28723 т/рік (без урахування пересувних джерел);
– 1953,22323 (без урахування пересувних джерел та вуглецю діоксиду).
В атмосферне повітря викидається всього 43 найменування забруднюючих 

речовин (42 найменування без урахування пересувних джерел):

№ 
з/п Найменування речовини

ГДК, 
м.р. 

ОБРВ, 
мг/м3

Клас 
не-

без-
пеки

Потужність 
викиду загр. 

речовини. т/рік

1 2 3 4 5

1 Заліза оксид** (в 
переpахунку на залізо) 0,4 3 6,1733386

2 Кадмію оксид (в 
переpахунку на кадмій) 0,003 1 0,336

3
Марганець та його 
з'єднання (в переpахунку на 
діоксид марганцю)

0,01 2 5,0388322

4 Міді оксид (в переpахунку 
на мідь) 0,02 2 0,43116

5 Натрію гідроокис (натр 
їдкий, сода каустична) 0,01 - 0,00000017

6 Нікелю окис (в переpахунку 
на нікель) 0,01 2 0,1018128

7 Олова діоксид (4) 0,2 3 9,07844

8 Ртуть металева 0,003 1 0,6440017

9

Свинець та його 
з'єднання,окpім тетра-
етилсвинцю (перер.на 
свинець)

0,001 1 6,440000004

10
Хром шестивалентний (в 
переpахунку на триокис 
хрому)

0,002 1 0,224008

11 Цинку окис (в переpахунку 
на цинк) 0,5 3 7,42999

12

Азоту діоксид (всього)

0,2 3

505,233226

Азоту діоксид (без ураху-
вання пересувних джерел) 505,179531

13 Аміак 0,2 4 3,914277

14 Водень хлористий (соляна 
кислота) по молекулі HC1 0,2 2 644,000237

15 Кислота сіpчана за молеку-
лою Н2SO4 0,3 2 0,000007

16 Кремнію діоксид 0,02 - 0,0009534

17 Арсен,неорганічні сполуки 
(в переpахунку на арсен) 0,03 2 0,03642

18 Ангідрид сірчистий 0,5 3 448,000

19

Вуглецю оксид (всього)

5,0 4

197,479451

Вуглецю оксид (без ураху-
вання пересувних джерел) 196,291696

20
Фториди, газоподібні 
з`єднання (фтористий 
водень,4-фтор.кремній)

0,02 2 0,3689968

21
Фториди добpе pозчинні 
неоpганічні (фтоpид і гекс.
натрію)

0,03 2 0,0015846

22
Фториди погано pозчинні 
неоpганічні (фтоpид алюмі-
нію і кальцію)

0,2 2 1,504607

23 Метан 50,0 - 0,01682

24 Бенз(а)пірен ( мкг/100м3) 0,0001 1 0,000196

25 Вуглець чотиpихлоpистий 4,0 2 0,002702

26 Спирт етиловий 5,0 4 0,000116

27
Бензин (нафтовий, мало-
сірчистий, в перерахунку на 
вуглець)

5,0 4 0,00029

28

Вуглеводні гpаничні 
С12-С19 (розчинник РПК-
265 П та інш.) (тільки від 
пересувних джерел)

1,0 4 0,234315

29
Суспендовані частинки, 
недиференційовані за 
складом

0,5 - 84,086515

30 Титану діоксид 0,5 - 0,000172

31
Емульсол (склад:вода-
97,6%,нітpит натpію-0.2% 
та інш.)

0,05 - 0,000066

32 Антрацен 0,01 - 0,00191

33 Дибенз/а,h/антрацен 0,00005 1 0,00098

34 Ізопрену олігомери 0,003 2 0,00000023

35 Кобальту оксид 0,01 2 0,27066

36 Пірен 0,001 - 0,00164

37 Вуглеводні недифер. за 
складом - - 5,600

38 Вуглецю діоксид - - 238949,064

39 Азоту(1) оксид (N2O) - - 28,001682

40 Бенз(а)антрацен - - 0,001176

41 Бенз(b)флуорантен - - 0,000882

42 Бенз(k)флуорантен - - 0,000882

43 Флуорантен - - 0,0406

Всього по підприємству 
без урахування пересувних 
джерел:

240902,287229904

Всього по підприємству 
без урахування пере-
сувних джерел та вуглецю 
діоксиду:

1953,223229904

     
Підприємство має Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами, термін дії  – до 29.11.2018 р.
Аналіз розрахунку розсіювання свідчить про те, що перевищень встанов-

лених ГДК всіх інгредієнтів на межі санітарно-захисної зони підприємства 
та у зоні впливу – не виявлено.

Попри з тим, з метою скорочення обсягів викидів та зменшення негативного 
впливу заводу на оточуюче навколишнє середовище заводом планується 
впровадити наступний захід (термін виконання заходу – до 31.12.2021 р.):

1. "Технічне переоснащення філіалу "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 
на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи 
очищення димових газів", що забезпечить скорочення викидів наступних 
речовин відповідно до Директиви 2010/75EU:

Найменування забруднюю-
чих речовин

Концентрації 
до впрова-

дження очист-
ки, мг/нм3

Після впровадження 
очистки середньо-

добові концентрації, 
мг/нм3

Сірчистий ангідрид (SO
2
) 170,56 50

Водень хлористий (HC1) 72,66 10

Оксиди азоту (оксид та ді-
оксид азоту) у перерахунку 
на діоксид азоту

543,18 200*

Вуглецю оксид (СО) 944,76 50*

Кадмій 0,0368
Сумарно не більше 

0,05Талій та його сполуки в 
перерахунку на талій (ТІ) Не виявлено

Ртуть та ії сполуки (Нg) Не більше 
0,00014 0,05

Зола після електрофільтру 112,79 10

Важкі метали 15,083 0,5

* Для зменшення концентрацій оксидів азоту та оксидів вуглецю на 
заводі "Енергія" до вимог нормативних документів України та директиві 
2010/75/ЄС передбачено виконати роботи з удосконалення режиму 
роботи котлоагрегатів, а саме – впровадження автоматизованої системи 
управління технологічними процесами котлоагрегату ЧКД "Дукла" та до-
поміжним обладнанням. Для цього до кінця 2018 року буде розроблено 
та в 2018-2021 роках буде впроваджено проект з реконструкції електро-
обладнання та КВПтаА на котлах заводу "Енергія" (ПВР) та проект з авто-
матизації топкових процесів. 

Зауваження та пропозиції щодо намірів  філіалу "Завод "Енергія" ПАТ 
"КИЇВЕНЕРГО" надсилати в місячний термін до Дарницької районної у місті 
Києві державної адміністрації за адресою: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 
11, тел. (044) 564-91-01. 
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ЗА СІМ РОКІВ правління він 
створив такі умови у Киргизстані, 
що місцевим підприємцям нічого 
не залишається у провідних галу-
зях промисловості – будівництві, 
приладобудуванні, машинобуду-
ванні, де превалюють виключно 
турецькі компанії.

Саме Туреччині приділяється 
особлива увага при налагоджен-
ні ділових і торгових відносин. 
Адже в цій країні заснований 
атамбаєвський бізнес, який по-
стійно збільшується (за останні 
7 років він зріс із 30 тис. дола-
рів до 35 млн доларів США). Усі 
закордонні рахунки відкриті 
здебільшого на ім’я першої леді 
Раїси, яка, до слова, володіє 80 
відсотками акцій найбільших 
підприємств країни. Вона ж ви-
ступає в якості посередника у всіх 
угодах, які укладаються китай-
ським бізнесом (і не тільки) на 
території Киргизстану. Зокрема 
після дружніх зустрічей було 
відкрито інвестбанк «Чанг Анг», 
частка прибутку якого перера-
ховується на офшорні рахунки 
подружжя Атамбаєвих. 

Друге за величиною родовище 
золота в Киргизстані «Джеруй» 
потрапило до рук російського 
бізнесмена – власника корпорації 
«Російська платина» Муси Бажаєва 
(через компанію «Схід геологови-
добуток»). Хоча у тендері брала 
участь і державна корпорація 
«Киргиз Алтин», яка пропонува-
ла вищу ціну і умови вигідніші. 
Запаси родовища «Джеруй» – це 
84 тонни чистого золота (за сьо-
годнішніми ринковими цінами 
понад 3,7 млрд доларів США). Якби 
тендер виграла киргизька держ-
корпорація, всі гроші залишилися 
б у власності держави, включно і 
збільшення золотих запасів кра-
їни. Тепер же вони дістануться 
російському олігархові, який ні-
чого після себе не залишить, крім 
невеликої суми податків. 

Добре влаштувалися в пері-
од правління всі родичі прези-
дента: старші сини від першого 
шлюбу керують найбільшою ЕК 
«Автомаш енерго», доньки від 
першого шлюбу володіють еліт-
ними столичними ресторанами і 
великими швейними фабриками. 
Сват Атамбаєва – голова Комітету 
з контролю наркотичних засобів. 
З його приходом на цю посаду, за 
даними ФБР США, наркотрафік 
афганського героїну через Кир-
гизстан збільшився в кілька разів. 

Під завісу свого президент-
ства Атамбаєв не підбиває під-
сумки, а цілеспрямовано хоче 
поставити киргизький народ 
на коліна, загнавши його в бор-
гову яму. Адже в листопаді він 
має намір завершити свою пре-
зидентську кар’єру візитом до 
КНР. Чинний глава держави хоче 
підписати угоду про позику в 
6 млрд дол.(!) на будівництво 
киргизької ділянки залізниці 
Китай-Киргизстан-Узбекистан. За 
умовами позики цю залізничну 
гілку споруджуватимуть китай-
ські компанії, залучаючи своїх 
працівників. Киргизстан же не 
тільки буде винен Китаю гроші, 
а й віддасть йому в безоплатне 
користування на 50 років усю те-
риторію будівництва з прилегли-
ми родовищами. Тобто, діючий 
президент фактично «дарує» 
територію країни, а майбутнім 
поколінням киргизів – борг у 6 
млрд дол. США! А ще ця залізниця 
будуватиметься за китайськими 
стандартами (ширина колії у 
Киргизстані – 1435 мм, а буде - 
1520 мм). Це означає, що китайці 
возитимуть зручною тільки для 
них магістраллю лише власні 
товари. І якщо коли-небудь буде 
потрібно придушити обурення 
незадоволених китайською еко-
номічною експансією громадян, 
то, ймовірно, і військову силу та 
техніку...

Прощання без печалі: 
з чим іде президент 
Киргизстану Алмазбек 
Атамбаєв 
У жовтні відбулися вибори у Киргизстані, на яких 
був обраний новий президент, а колишній президент 
країни Алмазбек Атамбаєв залишає по собі розпродану 
іноземцям економіку і тотальне безробіття. 

Депутати затвердили Концепцію  
«Київ Смарт Сіті-2020»

Завдяки децентралізації столиця запроваджує 
нові інструменти е-демократії 

У ВІВТОРОК  на пленарному 
засіданні Київради депутати за-
твердили Концепцію «Київ Смарт 
Сіті-2020». 

Документ визначає основні шля-
хи для подальшого інфраструктур-
ного, технологічного та соціального 
розвитку столиці й визначає новий 
вектор трансформації міського 
простору. 

«Було визначено 5 основних 
пріоритетів Концепції: медицина, 
ЖКГ, безпека, транспорт і реформу-
вання системи управління міської 
влади з використанням сучасних 
інформтехнологій. Ключові вдо-
сконалення — технологічні. Тобто 
йдеться про зміни в управлінні та 

суспільні зміни, які спрямовані на 
максимальне залучення громадян 
до участі у житті столиці», – за-
значив директор Департаменту 
інформаційно-комунікаційних 
технологій Юрій Назаров. 

Концепцію «Київ Смарт Сіті-
2020» сформовано на базі соціо-
логічного опитування, в якому 
взяли участь 1000 респондентів. 
Пріоритетом було обрано іннова-
ційний та безпечний транспорт 
(82% опитаних), далі – е-урядування 

та прозоре управління містом (78%), 
якісні компослуги (77%), безпека 
громадян (68%) та медицина (64%). 

Концепцію розроблено за 
участю громадськості, експер-
тів, представників українських 
технологічних компаній та між-
народного бізнесу, ГО, наукової 
та академічної спільноти. У до-
кументі враховано інтереси міс-
тян, підприємців, неприбуткових 
організацій, визначено нову роль 
та функції міської влади  

РЕФОРМА децентралізації є одні-
єю з найуспішніших та найефектив-
ніших. За три роки її впровадження 
власні доходи місцевих бюджетів 
зросли приблизно у 2,5 рази. Про це 
під час зустрічі з делегацією Кон-
гресу місцевих та регіональних влад 
Ради Європи повідомив заступник 
міського голови - секретар Київради 
Володимир Прокопів. Представ-
ники КМРВРЄ здійснили перед-
моніторинговий візит до України 
щодо виконання Дорожньої карти 
з ЄС і зустрілися з мером столиці, 
секретарем Київради та головами 
депутатських фракцій КМР. 

«Ми обговорили стан виконання 
Дорожньої карти з ЄС щодо міс-
цевої та регіональної демокра-
тії в Україні та столиці зокрема, 
можливості запровадження нових 
повноважень, і посилення сис-
теми місцевого самоврядування 
за стандартами ЄС. Києву є чим 
пишатися. Лише за останній рік 
ми втілили у життя Громадський 
бюджет, напрацювали нове, більш 

ефективне, положення розгляду 
електронних петицій. До речі, 
система е-звернень у столиці є 
найдосконалішою серед україн-
ських міст. Окрім того, ми вдо-
сконалюємо місцеві ініціативи 
та громадські слухання, аби мак-
симально залучити мешканців до 
вирішення актуальних проблем. 
Саме таким чином розширюємо 
демократичну участь громади 
на місцевому рівні», – зазначив 
секретар Київради Володимир 

Прокопів і додав, що столиця має і 
значні успіхи у частині фінансової 
децентралізації. 

Як наголосила Президент Кон-
гресу місцевих та регіональних 
влад Ради Європи Гудрун Мослер-
Тьорнстрьом, Євросоюз готовий і 
надалі підтримувати Київ у по-
ширені реформи місцевого само-
врядування. За її словами, наразі 
Україна виконала Дорожню карту 
реформи місцевого самоврядуван-
ня більш як на 80%  
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