
УЧОРА відбулася інспекції житлових будинків 
№ 10 і № 14 на вулиці Академіка Заболотного 
в Голосіївському районі столиці. 

«Ми перевірили стан двох житлових будинків 
у Голосіївському районі, які сьогодні є прикла-
дом співпраці мешканців і ЖЕД. Зусиллями 
ЖЕД тут відремонтовано балкони, загерме-
тизовано шви, встановлено LED-освітлення. У 
будинку на вулиці Заболотного, 14, наприклад, 
відремонтовано стіни та вікна у під’їздах. За-
вдяки енерго зберігаючому освітленню в цій 
висотці щомісячна економія електроенергії 

складає 2,5 тисячі гривень», – 
повідомив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. 

За його словами, за два роки 
керуюча компанія Голосіївського 
району планує повністю перейти 
на енергозберігаюче освітлення, 

вкладаючи зекономлені кошти в додаткову 
закупівлю засобів енергозбереження. 

«Разом із тим, ми часто фіксуємо факти 
крадіжок LED-ламп, тому просимо мешканців 
дбайливо ставитись до обладнання та повідо-

мляти про крадіжки чи їх спроби», – зауважив 
Петро Олександрович. 

Він також зазначив, що міська влада про-
довжує системний контроль за тим, аби якість 
послуг комунальних ЖЕД підвищувалася. 

«Протягом липня-вересня тривала пере-
вірка ЖЕДів Дніпровського, Шевченківського, 
Солом’янського, Оболонського, Подільського 
районів. Зараз черга Голосіївського», – повідо-
мив заступник голови КМДА. 

Нагадуємо, що на сайті КМДА 29 листо-
пада опубліковано рейтинг (https://kyivcity.
gov.ua/news/56713.html) комунальних ЖЕД. 
Визначено 10 найкращих та найгірших. Від-
повідно до рейтингу, найгіршими у жовтні 
визнані: ЖЕД «Печерська брама» (Печер-
ський р-н), ЖЕД-102 (Голосіївський р-н), 
ЖЕД «Липкижитлосервіс» (Печерський р-н), 
ВОП «Софіївка» (Шевченківський р-н), ВОП 
«Покровська» (Шевченківський р-н), ВОП 
«Золотоустівська» (Шевченківський р-н), 
ВОП «Дегтярівка» (Шевченківський р-н), 
ВОП «Шулявка» (Шевченківський р-н), ВОП 
«Сирець» (Шевченківський р-н), ВОП «Нив-
ки-Діброва». Разом із тим, 5 ЖЕДів керуючої 
компанії Деснянського району ввійшли до 
п’ятірки кращих за результатами рейтингу �

Копійка гривню береже

У 119 житлових будинках Голосіївського району комунальна керуюча 
компанія здійснила заміну освітлення місць загального користування 
на енергозберігаюче. У результаті за 1,5 року підприємству 
вдалося зекономити понад 200 тисяч гривень. Зусиллями ЖЕД тут 
відремонтовано балкони, загерметизовано шви, встановлено LED-
освітлення. Про це вчора під час інспекції житлових будинків № 10 
і № 14 на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі 
повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Інвестор пішов 
на компроміс 
по зниженню 
поверховості будинків 
на місці Сінного 

Місцева влада спільно з активістами змуси-
ли забудовника погодитися на компроміс і 
знизити поверховість будинків, що зводяться 
по вулиці Бульварно-Кудрявській, на місці 
колишнього Сінного ринку. Це передбачено 
Меморандумом про зняття соціальної 
напруги навколо будівництва комплексу 
будинків по вул. Бульварно-Кудрявській, 
15-а у Шевченківському районі. Документ 
підписали мер Києва Віталій Кличко та 
замовник будівництва – гендиректор ТОВ 
«Емпоріум Пропертіз» Олександр Перехрест. 

Меморандум передбачає, що буде пони-
жено висотність комплексу, що зводиться. В 
одному – на 3 поверхи, і ще на 1 поверх від 
запроектованого. Таким чином в комплексі 
не буде будівель вище 19 поверхів. 

«Нарешті досягнуто компроміс, на яко-
му наполягала громадськість, активісти і 
місцева влада. Ми довго вели переговори, 
переконували в необхідності дослухатися до 
думки громади, щоб зняти соціальну напругу 
навколо цього будівництва. І я сподіваюся, 
що домовленості будуть виконані», – від-
значив міський голова. 

А виконання їх, як зазначено в Мемо-
рандумі, контролюватимуть представники 
громадськості міста. 

На час проведення 
новорічних та різдвяних 
заходів рух транспорту 
Хрещатиком буде 
дозволено у вихідні 
та святкові дні 

На час проведення новорічних та різдвяних 
заходів у столиці, з 2 грудня 2017 року до 
31 січня 2018 року, на вул. Хрещатик що-
суботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні 
буде дозволено рух транспортних засобів. 
Варто зауважити, що з 29 листопада до 31 
січня обмежать рух авто (окрім міського 
наземного пасажирського транспорту, який 
працює у звичайному режимі) вздовж Во-
лодимирського проїзду – від будинку № 23 
на вул. Софіївській до Михайлівської площі 
та на вул. Володимирській – від Рильського 
провулку до Володимирського проїзду. 

Також із 29 листопада до 31 січня забо-
ронять рух авто вздовж Володимирського 
проїзду – від вул. Малої Житомирської до 
Михайлівської площі. 

Окрім того, 19 грудня з 16.00 до 21.00, з 
20.00 31 грудня до 3.00 1 січня, 1 січня з 14.00 
до 21.00, 7 січня з 12.00 до 15.00 заборонять 
рух авто вздовж Володимирського проїзду, 
від вул. Софійської до Михайлівської площі, 
а також на вул. Володимирській, на ділянці 
від пров. Рильського до Володимирського 
проїзду. 

У роботу маршрутів наземного пасажир-
ського транспорту загального користування, 
які курсують через місце проведення куль-
турно-мистецького проекту «Неорік на Софії» 
внесуть зміни. Також планується продовжити 
роботу міського пасажирського транспорту 
на три години та забезпечити цілодобову 
роботу фунікулера в новорічну ніч. 

Про зміни руху транспорту буде повідо-
млено додатково.
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 �  У Голосіївському районі ЖЕД зекономили понад 200 тис. грн, 
встановивши у будинках енергозберігаюче освітлення

Завдяки заміні освітлення місць загального користування на енергозберігаюче у 119 житлових будинках Голосіївського району за 1,5 року керуючій компанії вда-
лося зекономити понад 200 тисяч гривень



2

ДОКУМЕНТ/РЕКЛАМАХрещатик
1 грудня 2017 р.
№126 (5039)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів 
місцевого самоврядування

випуск № 121 (1800), п’ятниця, 1 грудня 2017 р.

Зареєстровано  
в Головному територіальному  

управлінні юстиції у місті Києві
27 листопада 2017 р. за № 242/1834

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги  
з медичного обслуговування, які надає Комунальне  

некомерційне підприємство «Консультативно-  
діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва

Розпорядження № 1437 від 14 листопада 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повно-

важень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охо-
рони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

Про внесення змін до рішення  
Київської міської ради  

від 03 березня 2016 року № 116/116  
«Про затвердження міської цільової програми  

«Турбота. Назустріч киянам» на 2016 - 2018 роки»
Рішення Київської міської ради № 551/3558 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення по-
дальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про прийняття за основу проекту рішення  
Київської міської ради  

«Про годину запитань до Київського міського голови»
Рішення Київської міської ради № 208/3215 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті 35 Регламенту Київської 
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ЗАЯВА 
про екологічні наслідки діяльності під час експлуатації проектованого об’єкта

Об’єкт – робочий проект «Капітальний ремонт перемички Ду2280 мм від 
КК-7 Лівобережного колектора до КК-1 каналізаційної насосної станції 
«Позняки» по вул. Колекторній, 1»

Мета проектованої діяльності – відновлення можливості регулювання подачі 
стоків або переключення їх в випадку аварійної ситуації з одного колектора на дру-
гий (з однієї КНС на іншу) між Лівобережним каналізаційним колектором Д=3100 
мм і Позняківським Д=2480 мм за рахунок капітального ремонту перемички між 
колекторами, виключення забруднення ґрунтів і підземних вод господарсько-по-
бутовими стоками.

Засоби здійснення проектованої діяльності: Проектом передбачено про-
ведення капітального ремонту перемички діам.2280 мм від К-7 Лівобережного ко-
лектора до К-1 каналізаційної насосної станції «Позняки» (протягування склоплас-
тикових труб діам.2000 мм) довжиною 150 м, заглибленням 5,0-17,0 мм.

Згідно Акту огляду технічного стану каналізаційного колектору (перемичка 
Ду-2400мм) між самопливним Лівобережним колектором Ду-3100 мм (камерою 
№7) та КНС «Позняки» (камерою №1) по вул. Колекторній біля КНС «Позняки», в 
результаті технічного огляду перемички та камер №№ 7, 1а, 8, комісія прийшла до 
висновку, що технічний стан будівельних конструкцій камер №№ 7, 1а, 8, не відпо-
відає нормальному та задовільному.

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних 
конструкцій» 20.01.13р. виконало обстеження стану будівельних конструкцій камер 
№№ 7, 1а, 8, та надало висновок про технічний стан та експлуатаційну придатність, 
в якому визначено, що:

– будівельні конструкції камер №№ 7,8,1а знаходяться в стані, непридатному до 
подальшої експлуатації та потребують проведення капітального ремонту.

Вплив проектованого об’єкта на атмосферного повітря не перевищує санітар-
них норм у приземному шарі. Вплив матиме тимчасовий характер під час пере-
ключення колектору.

Шумовий вплив здійснюється тимчасово під час проведення будівельних робіт. 
При експлуатації колектору шумовий вплив відсутній. За проектом для захисту від 
шуму використовуються заходи: будівельні майданчики огороджуються тимчасо-
вою огорожею висотою 2 м.

Вироблений ґрунт вивозиться як будівельне сміття на звалище згідно довідки 
Замовника. Знесення зелених насаджень згідно акту обстеження зелених на-
саджень, що підлягають видаленню. Проектом передбачено благоустрій території 
тимчасових будмайданчиків.

Даний проект на історико-культурне середовище безпосередньо не впливає.
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив 

на навколишнє середовище під час капітального ремонту повністю компенсується 
по його завершенні і практично відсутній при експлуатації об’єкта.

Реконструкція перемички між каналізаційними колекторами забезпечить на-
дійне водовідведення мешканцям правобережної частини міста Києва.

Зобов’язання замовника:
• реконструкція та експлуатація об’єктів проектованої діяльності у відповідності 

з нормами і правилами охорони НС і вимог екобезпеки;
• дотримання екологічних обмежень згідно ОВНС;
• впровадження захисних заходів;
• вивіз будівельного сміття;
• благоустрій території.
Замовник: Генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» Д.Ю. Новицький
Генеральний проектувальник: 

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації. Балансоутримувач майна – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» розташоване за адресою: вул. Закревського, 15:

1) просп. Маяковського, 10, 1 поверх, загальна площа – 99,00 кв.м, мета використання за заявою ініціатора 
оренди – розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької 
діяльності, ставка орендної плати – 1% та 4%, вартість об’єкта оренди – 1 902 400,00 грн, місячна орендна плата 
(без ПДВ) – 5380,52 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

2) просп. Маяковського, 10, 1 поверх, загальна площа – 89,70 кв.м, мета використання за заявою ініціатора 
оренди – розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької 
діяльності, ставка орендної плати – 1% та 4%, вартість об’єкта оренди – 1 723 600,00 грн, місячна орендна плата 
(без ПДВ) – 4784,57 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) 
у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 
цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку 
орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня наступного після 
розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, 
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб.220. Отримати довідкову інформацію можна за 
тел.: 546-20-71, 546-07-49.

Зареєстровано  
в Головному територіальному  

управлінні юстиції у місті Києві
27 листопада 2017 р. за № 242/1834

Зміни до Тарифів
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає  

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» 
Солом’янського району м. Києва

Підпункти 1.97 та 1.102 пункту 1 Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, встановлених 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 
2015 року № 171, зареєстрованих в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 08 лютого 2017 року 
за № 33/1625 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 25 січня 2017 року № 47), викласти в такій редакції:

«

1.97 160 Визначення глікозильованого гемоглобіну крові 169,50

1.102 165 Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності 51,60

«

Виконуючий обов’язки керівника апарату
Л. Верес

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медич-
ного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне 
підприємство «Консультативно-діагностичний центр» 
Солом’янського району м. Києва, встановлених розпо-
рядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 
2015 року № 171, зареєстрованих в Головному територі-
альному управлінні юстиції у місті Києві 08 лютого 2017 

року за № 33/1625 (у редакції розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 25 січня 2017 року № 47), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його 
оприлюднення.

Голова
В. Кличко

1. У пункті 5 рішення Київської міської ради від 03 бе-
резня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської 
цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 - 
2018 роки» слова та цифри «01 грудня 2017 року» замінити 
словами та цифрами «01 липня 2018 року».

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 охорони 
здоров’я та соціального захисту.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Прийняти за основу проект рішення Київської 
міської ради «Про годину запитань до Київського місь-
кого голови».

2. Постійній комісії Київської міської ради з питань 
місцевого самоврядування, регіональних та міжнарод-
них зв’язків доопрацювати зазначений проект рішення 

та внести його на розгляд пленарного засідання сесії 
Київської міської ради.

Київський міський голова
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)
14 листопада 2017 року № 1437 )

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

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

повідомляє про продаж на аукціоні об'єкта приватизації – нежитлової 
будівлі загальною площею 174,3 кв.м на вул. Вербовій, 17-б, літ. "А"
Назва об'єкта: нежитлова будівля загальною площею 174,3 кв.м. 
Адреса: м. Київ, вул. Вербова, 17-б, літ. "А". 
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Київпастранс". 
Відомості про об'єкт приватизації:
Початкова ціна без ПДВ – 2 097 500 (два мільйони дев'яносто сім тисяч п'ятсот) 

гривень. ПДВ – 419 500 (чотириста дев'ятнадцять тисяч п'ятсот) гривень.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 2 517 000 (два мільйони п'ятсот сімнад-

цять тисяч) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ: 251 700 

(двісті п'ятдесят одна тисяча сімсот) гривень.
Об'єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 283,13 кв.м 

(обліковий код 78:142:0006).
УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному 

стані.
2. Питання землекористування та землевідведення вирішується новим влас-

ником самостійно у встановленому чинним законодавством України порядку.
3. Всі витрати, пов'язані з укладанням договору купівлі – продажу об'єкта 

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

4. 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.

5. Аукціон відбудеться 22 грудня 2017 року.
Місце проведення аукціону: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 13, Універсальна 

товарна біржа "Національні ресурси". Початок о 10.00.
6. 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.

7. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується 
на рахунок № 26506011904146 в ПАТ "Укрсоцбанк", код банку: 300023, код ЄД-
РПОУ: 32710756, отримувач: Універсальна товарна біржа "Національні ресурси".

8. Грошові кошти в розмірі – 251 700 гривень, що становлять 10 відсотків 
початкової ціни об'єкта приватизації вносяться на рахунок № 26506011904146 
в ПАТ "Укрсоцбанк", код банку: 300023, код ЄДРПОУ: 32710756, отримувач: 
Універсальна товарна біржа "Національні ресурси".

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. 
Вербова, 17-б, літ. "А".

12. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 04060, м. Київ, вул. 
Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні ресурси", тел.: (044) 440-
04-64, 440-04-93, тел./факс (044) 440-05-12.

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

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Комплексної забудови території об'єктами житлового та соціально-побутового призначення мікрорайонів 1, 2, 2-а 

житлового масиву "Осокорки – Центральні" в Дарницькому районі м. Києва.
1. Замовник, адреса: TOB "Контактбудсервіс", 04107, Київ, вул. Баґґовутівська, буд. 8/10.
2. Місце розташування ділянки будівництва: 1, 2, 2-а мікрорайони житлового масиву "Осокорки – Центральні" у Дарницькому районі м.Києва.
3. Характеристика об'єкта: 25-поверхові житлові секції індустріального виробництва, загальноосвітні школи, дитячі дошкільні навчальні заклади, 

заклади охорони здоров'я, об'єкти багатофункціонального призначення.
4. Соціально-економічна необхідність: забезпечення населення житловою площею. 
5.Потреба у ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних: 49,56 га землі, що знаходиться в довгостроковій оренді для житлового будівництва; 
сировинних: не передбачається;
енергетичних: електропостачання, водопостачання, каналізування та теплопостачання об'єктів будівництва передбачено від міських мереж, згідно 

технічних умов. 
6.Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по 

існуючих дорогах.
Передбачається влаштування тимчасових доріг та проїздів на території забудови на час будівництва.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності: в проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні і територіальні 

обмеження згідно з чинними законодавчо-правовими актами та нормативними документами.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території: не потрібна.
9. Можливі впливи планової діяльності на навколишнє середовище:
– клімат і мікроклімат: не впливає;
– повітряне середовище: забруднення викидами від автотранспорту; 
– водне середовище: тимчасові зміни умов поверхневого стоку під час виконання земляних робіт;
– ґрунти: рослинний шар знімається і в подальшому використовується для благоустрою території;
– рослинний і тваринний світ: не передбачається;
– навколишнє соціальне середовище (населення):  створення нових житлових площ та нових робочих місць;
– навколишнє техногенне середовище: не передбачається.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:
– будівельні відходи – вивезення згідно договірних відносин;
– побутові відходи –   вивезення згідно договірних відносин.
11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2.-1-2003 "Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище 

при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд".
12. Участь громадськості: пропозиції та зауваження надсилати у місячний термін з дати публікації в ЗМІ на адресу Дарницької райдержадміністрації 

за адресою:
02660, м.Київ, вул.О.Кошиця, 11; тел. 564-99-95. E-mail: infozaput@drda.gov.ua.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної влас-
ності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління Солом'янської 
районної в місті Києві державної адміністрації. Орендодавець – Солом'янська районна в 
місті Києві державна адміністрація. Нежитлові приміщення, розташовані за адресами:

– вул. Гарматна, 16/85, загальною площею 14,90 кв.м, запропонована заявником мета 
використання: розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення (розмір місячної орендної плати становить 1091,67 грн (без ПДВ) або інше 
використання майна (розмір місячної орендної плати становить 3275,00 грн (без ПДВ). 
Ринкова вартість майна станом на 30.09.2017 становить 262000,00 грн.

– вул. Освіти, 18, загальною площею 71,90 кв.м, запропонована заявником мета ви-
користання: розміщення торговельного об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи (розмір місячної орендної плати становить 9733,33 грн (без 
ПДВ) або інше використання майна (розмір місячної орендної плати становить 18250,0 
грн (без ПДВ). Ринкова вартість майна станом на 31.08.2017 становить 1460000,00 грн. 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації 
оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 
41, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Отримати довід-
кову інформацію можна за тел.: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

Повідомлення

Рішенням адмінколегії Київського обласного тервідділення АМКУ від 26.09.2017 №36 у справі №17/18-р-02-05-17 дії TOB "СОЛАРД-ТЕХ" 
(39482690), визнанні порушенням, яке передбачене п.13 ст.50 ЗУ "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації 
територіальному відділенню АМКУ у встановлені головою територіального відділення строки. Вказаним рішенням на TOB "СОЛАРД-ТЕХ" 
накладено штраф 34 000 грн.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до суду

в порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України
Кузіна І.В.

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання у якості відповідача у 
справі № 757/37827/16-ц за позовом Симонової І.М. до Кузіної І.В., Кузіна О.В., Череднік С.Я., 
Чередніка Д.В., треті особи: Печерський районний ВДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, ПАТ "Дельта 
Банк" – про визнання права власності на квартиру – яке відкладено до 14.00 08.12.2017 і від-
будеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб.16.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до суду

в порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України
Кузін О.В.

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання у якості відповідача у 
справі № 757/37827/16-ц за позовом Симонової І.М. до Кузіної І.В., Кузіна О.В., Череднік С.Я., 
Чередніка Д.В., треті особи: Печерський районний ВДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, ПАТ "Дельта 
Банк" – про визнання права власності на квартиру – яке відкладено до 14.00  08.12.2017 і від-
будеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатих,  42-а, каб. 16.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до суду

в порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України
Череднік С.Я.

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання у якості відповідача 
у справі № 757/37827/16-ц за позовом Симонової І.М. до Кузіної І.В., Кузіна О.В., Череднік 
С.Я., Чередніка Д.В., треті особи: Печерський районний ВДВС м. Києва, ГТУЮ у м. Києві, ПАТ 
"Дельта Банк" – про визнання права власності на квартиру – яке відкладено до 14.00 08.12.2017 
і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 16.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до суду

в порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України
Череднік Д.В.

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання у якості відповідача у 
справі № 757/37827/16-ц за позовом Симонової І.М. до Кузіної І.В., Кузіна О.В., Череднік С.Я., 
Чередніка Д.В., треті особи: Печерський районний ВДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, ПАТ "Дельта 
Банк" – про визнання права власності на квартиру – яке відкладено до 14.00  08.12.2017 і від-
будеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб.16.

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

– Нежитлові приміщення, загальною площею 170,07 кв. м, що розташовані на першому поверсі житлового 
будинку № 3 на вул. К. Заслонова, з метою розміщення підприємства, яке здійснює діяльність по обслугову-
ванню житлового фонду, терміном на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 6% від вартості об'єкта оренди. 
Вартість об'єкта оренди станом на 30.09.2017 становить 2 719 650,00 грн. Орендна плата за місяць становить 
13 761,43 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

Балансоутримувач – КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району 
м. Києва" (Харківське шосе, 148-а). Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів 
з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. О. Кошиця, 11, каб.114 
або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

До уваги Кондратевич Наталії Миколаївни

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас в якості відповідача в судове засі-
дання у цивільній справі за позовом Кондратевича Сергія Федоровича до Кондратевич 
Наталії Миколаївни про розірвання шлюбу, яке призначено на 14.12.2017 р. о 12.15, 
та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 24, під головуванням 
судді Підпалого В.В.

Шевченківський районний суд м.Києва за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 31-а 
(каб.310) викликає на 21.02.2018 року о 09.30 Данилову Марію Олександрівну в якості від-
повідача по справі за позовом Харченко Софії Йосипівни до Данилової Марії Олександрівни 
про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі його неявки справа розглядати-
меться в його відсутність.

Суддя Савицький O.A.

Шановні  власники квартир!

У зв’язку зі змінами в Законі України "Про комерційний облік теплової енергії", ТОВ "Ковальська-Житлосервіс" повідомляє про 
коригування  тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання для розрахунків з населенням 
по будинкам Сікорського,1,1-а,1-б, Левітана,3, вул. Науки, 69  вул. Червонопільська,2-г, які розраховані відповідно до вимог "Порядку 
формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011   № 869   та надано до Київської 
міської державної адміністрації відповідний пакет документів на розгляд та погодження.

Ціна на електроенергію в відкоригованому тарифі складає –1,40 грн без ПДВ; тариф на холодну воду складає – 6,33 грн без ПДВ, 
ціна газу в тарифі на рівні – 4942 грн за 1000 куб.м, згідно з Постановою від 27.04.2016 р. №315.

Тариф  на теплову енергію для категорії споживачів "населення" 
2017 (з ПДВ) Од.вим.

Діючі тари-
фи, затвер-

джені розпо-
рядженням 

КМДА від 
26.10.2017 

№1339

Проект 
тарифу

% підви-
щення

Тариф на теплову енергію Грн/Гкал 1269,55 1268,42 -0,09%

тарифів на послугу  з централізованого опалення категорії  споживачів  
"населення"  (з ПДВ) Грн/Гкал 1342,24 1341,10 -0,08%

з централізованого постачання гарячої води за умови підключення руш-
никосушильників до системи гарячого водопостачання (з ПДВ) грн за 1 куб.м 88,57 87,53 -1,17%

з централізованого постачання гарячої води за умови відсутності  руш-
никосушильників  (з ПДВ) грн за 1 куб.м 79,54 78,50 -1,31%

На виконання ст.11 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та Порядку доведення до споживачів інформації про перелік 
житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної 
позиції територіальних громад затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства від 30.07.2012 № 390.  Структура, складові, перелік послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води 
розміщено на дошках об’яв в кожному під’їзді будинків. (Додаток №1)

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 10-ти календарних днів з 01.12. 2017 по 10.12. 2017 року за адресою: м. Київ, 
вул. Є.Чавдар, 3 тел. 593-25-19

Адміністрація  ТОВ "Ковальська-Житлосервіс"

Посвідчення ліквідатора на ЧАЕС категорія 3, серія А, № 116446 на ім’я 
Король Володимира Івановича вважати недійсним.

№

Дані про об'єкт оренди
Реквізити 

(балансоутримувача) для 
сплати авансової орендної 

платиХарактеристика та місцезнаходження Мета використання, запропонована заявниками

Стартовий розмір 
місячної орендної  

плати, грн (без 
ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати, 

грн (без ПДВ)

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва" (тел. 249-43-70, 249-43-95)

1

Нежитлові приміщення загальною 
площею 31,7 кв.м за адресою: вул. 
Героїв Севастополя, буд. № 14-А (1 

поверх)

Інше використання майна (розміщення опорного 
пункту для електромеханіків з ремонту та технічного 

обслуговування ліфтів)
3708,13 7416,26

КП "Керуюча компанія з 
обслуговування житлового 

фонду Солом'янського 
району  м. Києва"  
р/р: 26000261583 

ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Київ 
МФО: 320478 

ЄДРПОУ: 35756919

2
Нежитлові приміщення загальною 

площею 148,4 кв. м за адресою: вул. 
Уманська, буд. № 23/9 (н/підвал)

1) Розміщення суб'єкта господарювання, що 
здійснює побутове обслуговування населення

2) Розміщення фізкультурно-оздоровчого закладу, 
діяльність якого спрямована на організацію та 

проведення занять різними видами спорту

8529,17 17058,34

3

Нежитлові приміщення загальною
площею 190,4 кв. м за адресою: вул. 

Пост-Волинська, буд. № 2/103 (1 
поверх)

Розміщення об'єкта господарювання з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 17045,33 34090,66

4
Нежитлові приміщення загальною 

площею 30,6 кв. м за адресою: вул. 
Василенка, буд. № 23 (підвал)

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення, в тому числі 

перукарні
3371,25 6742,50

Рекомендований строк оренди всіх об'єктів – 2 роки 364 дні. Умови конкурсу:
– внесення авансової орендної плати у розмірі двох стартових орендних плат;
– 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 вико-
нання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію оголо-
шення про проведення конкурсу та оголошення щодо вивчення попиту в 
газеті "Хрещатик";

– 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 внутрішньо 
будинкових мереж, ремонту будівлі, у.т.ч: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або 
сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками;

– утримання об'єкта 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-

підприємців, 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, завірену належним чином та оформ-

лену 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 (квитанцію або 
платіжне доручення з відміткою банку).

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру 
орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься в день проведення конкурсу 
у запечатаному конверті, скріпленому печаткою в разі наявності).

5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь у конкурсі та рекві-
зити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.

Документи подаються до підрозділу орендодавця, який здійснює реєстрацію 
вхідної кореспонденції, в запечатаному конверті з написом "На конкурс", з 
відбитком печатки претендента у разі її наявності, прошнуровані та пронуме-
ровані разом з описом.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу в день проведення 
конкурсу в запечатаному конверті з написом "Конкурсна пропозиція". В 
конкурсній пропозиції має бути зазначено: найменування (прізвище, ім'я та 
побатькові) претендента, інформація про об'єкт оренди, пропозиція щодо 
розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди (без урахування 
ПДВ). Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може 
бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні 
про проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після публікації цього 
оголошення за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, каб. 409 о 10.00. 
Документи прошнуровані та пронумеровані разом з описом подаються в за-
печатаному конверті з відміткою "На конкурс" (конверт має бути опечатаний 
печаткою претендента на участь у конкурсі), із зазначенням назви учасника 
конкурсу та об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів для участі у конкурсі 
не більш ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу. Отримати додаткову 
інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, теле-
фони для довідок: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.
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Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
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ДЕПУТАТИ Київради затвердили 
перелік вулиць, де паркування авто 
призводить до зменшення про-
пускної спроможності та суттєво 
перешкоджає дорожньому руху. 

Як повідомили в прес-службі 
Київради, відповідне рішення 
визначає 67 вулиць, де буде за-
боронено залишати транспорт. 
Заборона паркування на цих 
магістралях допоможе усунути 
затори і надасть правове обґрун-
тування для евакуації машин, а 
також стимулює киян пересісти 
на громадський транспорт. 

«Департаментом спільно з 
поліцією і Держохороною було 
визначено ті вулиці, де найбіль-
ше недобросовісні водії пере-
шкоджають дорожньому руху. На 
цих шляхах встановлять знаки, 
відповідне доручення буде на-
дано «Київдорсервісу». Також 
КК «Київавтодор» має нанести 
розмітку, щоб водії бачили, що 
там не можна паркуватися. Після 
усіх цих процедур, поліція, маючи 
на руках рішення Київради, при-
йматиме відповідні міри до водія, 
який суттєво заважає організації 
дорожнього руху», – зазначив 
перший заступник директора 
Департаменту транспортної ін-
фраструктури Іван Шпильовий. 

Таким чином, відповідно до 
рішення, яке підтримав 91 депутат 
Київради, паркування заборонять 
на наступних вулицях: 

1. вул. Михайлівська. 
2. Львівська площа. 
3. вул. Січових стрільців. 
4. вул. Мельникова від вул. Гли-

бочицька до вул. Дорогожицька. 
5. вул. О. Теліги. 
6. просп. Степана Бандери. 
7. просп. Генерала Ватутіна. 
8. Броварський проспект. 
9. вул. Гната Хоткевича. 
10. Харківське шосе. 
11. вул. Московська. 
12. вул. Генерала Алмазова. 
13. вул. Михайла Грушевського. 
14. вул. Хрещатик. 
15. вул. Басейна. 
16. бульв. Тараса Шевченка. 
17. вул. Саксаганського від вул. 

Паньківська до пл. Перемоги. 
18. вул. Жилянська від вул. 

Пестеля до вул. Іллі Еренбурга. 
19. вул. Антоновича від вул. 

Загородньої до бульв. Дружби 
Народів. 

20. вул. Велика Васильківська 
від бульв. Дружби Народів до вул. 
Івана Кудрі та від вул. Хрещатик 
до пл. Льва Толстого. 

21. просп. В. Лобановського. 
22. Чоколівський бульвар. 
23. вул. Вадима Гетьмана. 
24. вул. Олександра Довженка. 
25. вул. Дегтярівська від просп. 

Перемоги до вул. Івана Шевцова. 
26. вул. Авіаконструктора Ігоря 

Сікорського. 

27. вул. Данила Щербаківського. 
28. просп. Академіка Палладіна 

(основна проїзна частина). 
29. Кільцева дорога. 
30. вул. Пушкінська від вул. 

Богдана Хмельницького до вул. 
Прорізна. 

31. вул. Верхній Вал від вул. 
Кожум’яцька до вул. Межигірська 

32. вул. Нижній Вал від вул. 
Межигірська до вул. Кожум›яцька. 

33. просп. Академіка Палладіна 
з парного боку. 

34. просп. Голосіївський. 
35. просп. Академіка Палладіна 

(основна проїзна частина). 
36. Вокзальна площа. 
37. вул. Леонтовича з непар-

ного боку. 
38. вул. Герцена. 
39. вул. Овруцька від вул. Гер-

цена до Подільського узвозу. 
40. Подільський узвіз. 
41. площа Тараса Шевченка. 
42. вул. Стеценка від просп. 

Академіка Палладіна до вул. Ака-
деміка Туполєва. 

43. вул. Баггоутівська від вул. 
Пугачова до вул. Овруцька. 

44. вул. Пугачова від вул. Мель-
никова до вул. Баггоутівська. 

45. вул. Кирилівська від вул. 
Вишгородська до Подільського 
узвозу. 

46. вул. Вишгородська. 
47. вул. Набережно Рибальська. 
48. вул. Набережно-Хреща-

тицька. 
49. Набережне шосе. 
50. Надніпрянське шосе. 
51. бульв. Дружби Народів. 
52. вул. Короленківська. 
53. вул. Народного ополчення 

з непарного боку від вул. Смілян-
ська до Севастопольської площі. 

54. вул. Задніпровського. 
55. Севастопольська площа. 
56. Дарницька площа. 
57. вул. Глибочицька. 
58. вул. Межигірська. 
59. вул. Прорізна. 
60. вул. Ушинського від вул. 

Авіаконструктора Антонова до 
Чоколівського бульвару. 

61. Володимирський узвіз. 
62. вул. Шовковична. 
63. вул. Лютеранська. 
64. вул. Інститутська. 
65. Кріпосний провулок. 
66. вул. Костьольна. 
67. вул. Петра Запорожця 

На 67 вулицях столиці 
заборонять паркування

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

На Оболоні демонтували 
підпільну газову заправку

На Подолі створено три групи для соціального 
патрулювання взимку

У ВІВТОРОК на пленарному за-
сіданні Київради депутати під-
тримали внесення змін до міської 
цільової програми «Турбота. Назу-
стріч киянам» на 2016-2018 роки. 
Так, додаткових 15 млн грн спря-
мовано на підтримку бійців АТО. 

Зокрема йдеться про збільшення 
планових асигнувань на виплату 
щорічної матеріальної допомоги 
киянам-учасникам АТО та бійцям-
добровольцям. 

«Також завдяки перерозподілу в 
нас з’явилася можливість додатково 

виплатити 2,7 млн грн одноразової 
допомоги малозабезпеченим меш-
канцям столиці та тим, хто опинився 
в складних життєвих обставинах. Ще 
4,1 млн грн додатково спрямуємо 
на забезпечення містян засобами 
складного протезування», – зазначив 
депутат Київради Юрій Крикунов. 

Також міські обранці підтримали 
перерозподіл коштів у розмірі 8,4 
млн грн за рахунок зменшення ви-
датків на закупівлю засобів гігієни. 
Відтак, 5,4 млн грн столиця спрямує 
на придбання засобів реабілітації, 
протезів молочної залози та сис-
теми ортезів по типу Гравістат. 
Решту – 3 млн грн – на одноразову 
допомогу киянам, які опинилися 
в складних життєвих ситуаціях, у 
першу чергу передбачені випла-
ти на підтримку постраждалим 
унаслідок надзвичайної ситуації 
в будинку №70 на просп. Голо-
сіївському 

КИЇВСЬКОЮ місцевою прокуратурою №5 із залучен-
ням спеціалістів контролюючих органів припинено 
незаконну діяльність автогазозаправного пункту, 
розташованого на території Оболонського району. 

Встановлено, що за відсутності будь-яких дозвіль-
них документів на вказаній заправці здійснювалася 
реалізація скрапленого газу невідомого походження. 
При цьому з метою приховування нелегальної ді-
яльності цистерна із блакитним паливом була ззовні 
обшита металевими листами. 

В межах кримінального провадження, розпоча-
того за фактом порушення правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою, уповно-
важеними органами здійснено демонтаж нелегальної 
АГЗС. Досудове слідство у кримінальному провадженні 
триває. Особи, які причетні до вчинення вказаного 
злочину, встановлюються 

ОКРІМ цього, на виконання Плану 
заходів по роботі з бездомними 
особами та безпритульними дітьми 
в зимовий період 2017-2018 років в 
Подільському районі, призначено 
керівників груп з числа працівни-
ків Територіального центру соці-
ального обслуговування (ТЦСО), 
розроблені та затверджені в уста-
новленому порядку маршрути та 
графіки роботи груп соціального 
патрулювання. 

На базі відділення організації 
надання адресної натуральної та 
грошової допомоги ТЦСО (вул. 
Бестужева, 32, тел. 433-42-40) пра-
цює банк одягу для безпритульних 
осіб та безпритульних дітей. На 
період ускладнених погодних умов 
у вищезазначеному відділенні та 
в інших відділеннях ТЦСО можна 
буде отримати гарячі напої та зі-
грітися. 

Графік роботи відділень: пн.-чт. 
з 8.30 до 17.15, пт. 8.30 до 16.00, обі-
дня перерва 13.00 до 13.30. 

Адреси відділень та філій соціаль-
ної допомоги вдома: «Поділ» – вул. Бо-
рисоглібська, 8/13, «Куренівка» – пров. 

Бондарський, 19, «Вітряні гори» – 
вул. Галицька, 13, «Виноградар» – 
вул. Мостицька, 14, «Нивки» – 
вул. М. Гречка,  10-в, «Поділ-Куренів-
ка» – вул. Кирилівська,115/3, «Ви-
ноградар» – вул. Світлицького,24-а 

Місто додатково спрямує 15 млн грн 
на підтримку бійців АТО
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