
ЯК ВІДОМО, «Окіагарі кобоши» 
створюють за допомогою паперу, 
отриманого методом переробки 
журавликів, яких тисячами від-
правляють у Меморіальний парк 
миру міста Хіросіма. В рамках Року 
Японії в Україні кияни мали змогу 
побачити виставку «Окіагарі-кобо-
ші для Фукушіми: солідарність від 
України». Мешканцям столиці пред-
ставили експозицію традиційних 
японських ляльок, розмальованих 

відомими художниками світового 
рівня на підтримку постражда-
лих від Великого східнояпонського 
землетрусу й аварії на АЕС «Фуку-
шіма-1». Для презентації проекту 
в Україні приїжджав відомий у 
світі дизайнер Кензо Такада. Про 
це повідомили в Управлінні між-
народних зв’язків КМДА.

Зокрема у березні цього року в 
Національному музеї «Чорнобиль» 
відвідувачі побачили близько 200 

творів, розмальованих як відомими 
японськими, французькими, італій-
ськими, іспанськими художниками 
(такими як Жан-Поль Готьє, Жан 
Рено, Домінік Буше і іншими), так і 
українцями – ліквідаторами аварії 
на Чорнобильській АЕС, відоми-
ми художниками, спортсменами, 
громадськими діячами. Також до 
проекту долучився Київський місь-
кий голова Віталій Кличко, який 
розмалював «Окіагарі кобоши». 

Експонувалися й роботи ди-
тячого мистецького проекту Kids 
Guernica, створені юними мешкан-
цями Хіросіми з надією на мир в 
світі (створено близько 160 робіт 
проти війни і насильства). У 2017 
році до цього проекту, в якому вже 
взяли участь маленькі громадя-
ни з 40 країн світу, приєдналася 
і Україна �

Учора музей історії Києва урочисто прийняв у 
дарунок 9 традиційних японських ляльок «Окіагарі 
кобоши» – витвори народного мистецтва і талісмани, 
що символізують стійкість та незламність для мешканців 
префектури Фукушіма.  

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Проект Міського 
бюджету на 2018 рік 
подано на розгляд 
Київраді 

«Ми пропонуємо Київраді ухвалити бю-
джет столиці на 2018 рік з доходами 
49,1 млрд грн. За економічною структу-
рою бюджету поточні видатки складають 
38,8 млрд грн, а капітальні – 10,3 млрд 
грн. З чого можна зробити висновок, що 
бюджет 2018 року максимально збалансо-
ваний», – розповів в.о першого заступника 
голови КМДА Микола Поворозник. 

Він зазначив, що у проекті бюджету 
на 2018 рік збережені досягнуті соці-
альні стандарти та передбачені видатки 
 розвитку для оновлення міської інфра-
структури. Загальний обсяг асигнувань 
на фінансування будівельних робіт та 
капремонту складає понад 10 млрд грн. 

«На розвиток транспортної інфраструк-
тури закладено левову частку (58%) кап-
видатків – 5,8 млрд грн, за рахунок яких 
заплановано будівництво метрополітену 
на Виноградар, Подільського мостового 
переходу через Дніпро та розробку ТЕО 
для прокладання четвертої гілки метро 
на Троєщину. У тому числі значні кошти 
буде спрямовано на капремонти доріг, 
міжквартальних проїздів, зовнішнього 
освітлення, світлофорних об’єктів, на 
придбання рухомого складу тощо», – по-
відомив посадовець. 

За його словами, на ЖКГ передбачено 
спрямувати 1,4 млрд грн. За рахунок цих 
коштів продовжать роботи з будівництва 
та реконструкції об’єктів водопровідно-ка-
налізаційного господарства, реконструкції 
теплових мереж та котелень та впрова-
дження енергоефективних заходів. Також 
заплановані капітальні ремонти житлового 
фонду (у тому числі на умовах співфінан-
сування), ліфтового господарства тощо. 

На галузь «Освіта» передбачено спря-
мувати 1,2 млрд грн, за рахунок яких 
завершать будівництво та реконструкцію 
трьох шкіл і трьох садочків, крім того 
буде підготовлено базу для введення в 
експлуатацію шкіл та дитсадків у 2019 
році. Також бюджетні кошти спрямують 
на термомодернізацію навчальних за-
кладів, капремонти, придбання облад-
нання та інше. 

«Враховуючи початок реформування 
системи охорони здоров’я, фінансування 
галузі складає 556 млн грн. Бюджетні ко-
шти переважно спрямують на створення 
належних умов для лікування киян, а саме: 
реконструкцію, капремонти медзакладів, 
закупівлю необхідного обладнання», – 
повідомив Микола Поворозник. 

Він окремо зауважив, що без створен-
ня умов для занять спортом поліпшити 
здоров’я неможливо. Тому у наступному 
році у міському бюджеті заплановано 
кошти на розвиток мережі спортивних 
закладів у сумі 146 млн грн, зокрема на 
реконструкцію фізкультурно-оздоровчого 
комплексу та легкоатлетичного манежу. 

«У 2018 році на галузь «Культура та 
мистецтво» капітальні видатки складуть 
442 млн грн, що дозволить завершити рес-
таврацію школи мистецтв № 2 ім. М. І. Ве-
риківського та розпочати комплексну 
реконструкцію Київського зоопарку», – 
резюмував Микола Поворозник.
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«Окіагарі кобоши» – 
в подарунок киянам

 � Музею історії міста урочисто передано в дар традиційні 
японські ляльки
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«Окіагарі кобоши» – 
твір народного мистецтва, 
талісман-оберіг, що є 
зображенням стійкості для 
жителів регіону префектури 
Фукушіма. 

Проект «Окіагарі кобоши» – 
ідея японського дизайнера 
Кензо Такада, який живе і 
творить далеко у Франції. 
Розмальовані «Окіагарі 
кобоши» виставлялися у 
Франції і в інших країнах 
Європи. При створенні 
ляльок використовується 
папір, отриманий методом 
переробки журавликів, яких 
тисячами відправляють у 
Меморіальний парк миру міста 
Хіросіма.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

Музей історії Києва отримав у подарунок 9 традиційних ляльок «Окіагарі кобоши» – витвори народного мистецтва і талісмани, що символізують стійкість 
та незламність для мешканців префектури японського міста Фукушіма
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ДОКУМЕНТХрещатик
13 грудня 2017 р.
№131 (5044)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 126 (1805), середа, 13 грудня 2017 р.

Про скасування рішення  
Київської міської ради  

від 17 лютого 2015 року № 95/960  
«Про передачу в оренду нежитлових  

приміщень комунальної власності  
територіальної громади міста Києва  

єдиним претендентам на право оренди»  
в частині надання в оренду  

нежитлових приміщень  
на просп. Георгія Гонгадзе, 20, літ. В

Рішення Київської міської ради № 215/3222 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року  
№ 415/1280, враховуючи неукладення договору оренди майна територіальної громади міста Києва на виконання 
рішення Київської міської ради та з метою ефективного використання нерухомого майна територіальної громади 
міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про порушення перед  
Комітетом Верховної Ради України  
з питань науки і освіти клопотання  

про присудження щорічної  
Премії Верховної Ради України  

педагогічним працівникам  
загальноосвітніх, професійно-технічних,  

дошкільних та позашкільних  
навчальних закладів  

Савченку Михайлу Пилиповичу
Рішення Київської міської ради № 514/3521 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до пункту 5 Положення про щорічну Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам за-
гальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого постановою 
Верховної Ради України від 14 вересня 2006 року № 131-V, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін  
до таблиці № 1 до додатка 5  

до рішення Київської міської ради  
від 23 червня 2011 року № 242/5629  
«Про встановлення місцевих податків  

і зборів у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 505/3512 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Рішення Київської міської ради від 17 лютого 
2015 року № 95/960 «Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва єдиним 
претендентам на право оренди» скасувати в 
частині надання в оренду ТОВ «5.Інжиніринг» 
нежитлових приміщень на просп. Георгія Гон-
гадзе, 20, літ. В. (позиція 2 додатка).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Порушити клопотання перед Комітетом 
Верховної Ради України з питань науки і освіти 
про присудження щорічної Премії Верховної 
Ради України педагогічним працівникам загаль-
ноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів Савченку 
Михайлу Пилиповичу, вчителю історії Київської 
гімназії східних мов № 1, за вагомий особистий 
внесок у розвиток національної освіти Украї-
ни, впровадження нових українських новацій, 
досягнень науки і передового педагогічного 
досвіду, особливі успіхи у здійсненні навчання 
і виховання учнів, формування національних 
та загальнолюдських цінностей, утвердження 
національної ідеї, патріотизму, формування 
громадянського суспільства, інтеграції в єв-

ропейський та світовий простір, діяльність, 
спрямовану на забезпечення доступності освіти, 
реалізації конституційних прав громадян України 
на здобуття якісної освіти.

2. Департаменту освіти і науки, молоді  та 
спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
підготувати відповідне клопотання про прису-
дження щорічної Премії Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Внести зміни до таблиці № 1 до додатка 5 
до рішення Київської міської ради від 23 червня 
2011 року № 242/5629 «Про встановлення міс-
цевих податків і зборів у м. Києві та акцизного 
податку», а саме: доповнити перелік паркуваль-
них майданчиків, які закріплені за комунальним 
підприємством «Київтранспарксервіс» у Дес-
нянському районі таким пунктом: 

Спеціально обладнані майданчики для 
паркування

Територіальне розміщення паркувального 
майданчика (ІІІ зона)

Ріг вул. Братис-
лавської та вул. 

Шолом-Алейхема
130 3250,0 1495,0 149,5 дорожні 

знаки

2. Оприлюднити це рішення в газеті Київської 
міської ради «Хрещатик».

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про скасування рішення Київської міської ради  
від 21 травня 2015 року № 507/1371 «Про передачу в 
оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиному претенденту  
на право оренди»

Рішення Київської міської ради № 212/3219 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про 

оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 
2015 року №415/1280, враховуючи лист ФОП Мойсеєнко Н. В. від 06 грудня 2016 року щодо відмови в укладанні 
договору оренди майна територіальної громади міста Києва, з метою ефективного використання нерухомого майна 
територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Скасувати рішення Київської міської ради від 

21 травня 2015 року № 507/1371 «Про передачу 
в оренду нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
єдиному претенденту на право оренди».

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення  

Київської міської ради 
від 09.11.2017 № 211/3218

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності  
територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання  

шляхом продажу на аукціоні за початковою вартістю,  
визначеною за результатами незалежної оцінки, яких надається 

комунальному підприємству «Фармація»

№ 
п/п

Найменування транспорт-
них засобів та їх технічна 

характеристика
Рік випуску

Первісна балан-
сова вартість, 

грн
Знос, грн

Залишкова ба-
лансова вартість, 

грн
Підстава для списання

1
ВАЗ 21061, реєстраційний 
№ 07420КА, шасі/кузов/
рама № ХТА210610S3453192 
СЄДАН, пробіг 310300 км

1995 15700,28 15700,28 0,0
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
08.02.2017 № 1

2
ВАЗ 2107, реєстраційний 
№ 12006КА, шасі/кузов/
рама № ХТА210700X1241659 
СЄДАН, пробіг 262357 км

1999 26126,33 26126,33 0,0
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
08.02.2017 №2

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу комунальному підприємству  
«Фармація» на списання шляхом продажу  

транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 211/3218 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до частини шостої статті 75 та частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 
частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи лист 
комунального підприємства «Фармація» від 02 березня 2017 року № 470/03/03, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про припинення розміщення заїжджих   
пересувних цирків-шапіто з тваринами  

на території  міста Києва
Рішення Київської міської ради № 210/3217 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охо-
рону природного навколишнього середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення», «Про захист населення від інфекцій», статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою захисту від страждань і загибелі тварин внаслідок 
жорстокого поводження з ними, з метою недопущення порушень благоустрою у м. Києві, а також враховуючи чисельні 
звернення жителів м. Києва, природоохоронних і зоозахисних організацій, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству 
«Фармація» на списання шляхом продажу на 
аукціоні за початковою вартістю, визначеною за 
результатами незалежної оцінки, транспортних 
засобів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Комунальному підприємству «Фармація»:
2.1. Здійснити необхідні заходи, пов’язані 

з продажем на аукціоні транспортних засобів, 
зазначених у пункті 1 цього рішення.

2.2. Кошти, отримані від продажу транспорт-
них засобів, перерахувати до бюджету міста 
Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації):

1.1. Рекомендувати забезпечити припинення 
розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто 
з тваринами на території міста Києва.

1.2.  Рекомендувати не надавати погодження 
на розміщення заїжджих пересувних цирків-
шапіто з тваринами на території міста Києва.

1.3. Довести до відома відділів контролю 
за благоустроєм районних в місті Києві дер-

жавних адміністрацій про прийняття цього 
рішення.

2. Оприлюднити це рішення в газеті Київської 
міської ради «Хрещатик».

3. Це рішення набирає чинності з дня його 
офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 219/3226 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», По-
ложення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою  забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу спеціалізованому 
водогосподарському  комунальному підприємству 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Київводфонд» на 

знесення та списання основного засобу, який належить 
до комунальної власності  територіальної громади міста 

Києва
Рішення Київської міської ради № 216/3223 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення Київської міської ради від 19  липня  
2005 року  № 816/3391 «Про затвердження Порядку  списання  основних  засобів  з  балансів підприємств, установ 
та організацій  комунальної   власності територіальної громади   міста Києва», враховуючи звернення спеціалізова-
ного водогосподарського комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київводфонд»  від 6 січня 2017 року № 1-1756  та від 8 лютого 2017 року № 1-1878, по-
годження Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)  від 7  лютого  2017 року №058/7/2-1024, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлового приміщення комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 217/3224 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток  
до рішення Київської міської ради 

від 09.11.2017року № 216/3223

Основний засіб, 
який належить до комунальної власності територіальної 

громади  міста Києва, дозвіл на знесення та списання якого надається 
спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємству 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  «Київводфонд» 

Найменування 
основного 

засобу 
Рік побудови Рік введення в  

експлуатацію
Первісна балан-

сова вартість,  
грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
01.10.2016,  грн

Знос станом на 
01.10.2016, грн 

Підстава для 
списання

Фонтани Руса-
нівського каналу  

в акваторії 
Русанівського 

каналу,  
інв. № 01157

1974 2013 152606,66 129036,98 23569,68
Акт на списання 
основних засобів 

від 28.12.2016 
№ 8

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду  
нежитлових приміщень  

комунальної власності територіальної  
громади міста Києва  

без проведення конкурсу
Рішення Київської міської ради № 218/3225 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток  
до рішення Київської міської ради

від 09.11.2017 року № 217/3224

Нежитлове приміщення, яке передається в оренду без проведення 
конкурсу

№ п/п
Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, 
характеристика 

об’єкта оренди та 
орендована площа, 

кв.м

Ставка орендної 
плати у %

Строк, на який 
укладається договір 

оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО  ФОНДУ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ  
М. КИЄВА»

  1.

Член  Національної 
Спілки художників 

України Корнійчук К.І.   
Форма власності – 

приватна  
Форма фінансуван-

ня –   госпроз- 
рахункова  

просп. Науки, 22 
Голосіївський район   
ЖБк - 13-поверхо-

вий,  
загальна площа – 

4850,00 кв.м 

Розміщення май-
стерні художника 
на площі, що не 

використовується 
для провадження 
підприємницької 

діяльності  
20,0 кв.м  
29,2 кв.м 

13-й тех. поверх    
загальна площа – 

49,2 кв.м  

1 % 
4 % 2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток  
до рішення Київської міської ради

від 09.11.2017 року № 218/3225

Нежитлові приміщення комунальної  
власності територіальної громади міста Києва, які передаються  

в оренду без проведення конкурсу

№ п/п
Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, 
характеристика 

об’єкта оренди та 
орендована площа 

Ставка орендної 
плати  

Строк, на який 
укладається договір 

оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1

Комунальний 
концертний заклад 
культури «Акаде-
мічний камерний 

хор «Хрещатик» код 
25777528  

Форма власності - 
комунальна 

Форма господарю-
вання - госпроз- 

рахункова

Проспект Перемоги, 
38, літ. А 

Нежитловий 3-по-
верховий будинок 

(капітальний)  
Будинок культури 

«Більшовик» 
Шевченківський 

район  
Загальна площа - 

6379,4 кв.  м 

Розміщення 
комунального 

закладу культури, 
який частково 
утримується за 

рахунок бюджету 
міста Києва  

2 поверх  - 54,1  
3 поверх  - 182,6  
підвал      - 25,4   

Площа – 262,1 кв. м 

    1 грн на рік      2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток  
до рішення Київської міської ради

від 09.11.2017 року № 219/3226

Нежитлові приміщення комунальної  
власності територіальної громади міста Києва, які передаються  

в оренду без проведення конкурсу

№ п/п
Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, 
характеристика 

об’єкта оренди та 
орендована площа, 

кв.м

Орендна плата 
Строк, на який 

укладається договір 
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ  ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.  КИЄВА»

1.

ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ  
ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СПІЛКИ ХУДОЖ-
НИКІВ УКРАЇНИ  
КАРАСЬ ЄВГЕН  
ВАЛЕРІЙОВИЧ 

Форма власності – 
приватна,  

Форма фінансу- 
вання – госпроз- 

рахункова

АНДРІЇВСЬКИЙ 
УЗВІЗ,  №  22-а, 

ЛІТ. А 
Подільський район 

НБк - 2- поверховий, 
адміністративне 

Площа – 369,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ 
МАЙСТЕРНІ 

ХУДОЖНИКА 
НА ПЛОЩІ, ЯКА 

НЕ ВИКОРИС-
ТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬ-
КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

- 20,00  
- 161,50  

2-й поверх,  
Площа - 181,50 кв. м 

1%  
4%  

 2 роки 364 дні за 
умови укладення 
охоронного до-

говору

Київський міський голова
В. Кличко

1. Передати в оренду без проведення конкурсу 
нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Подільській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації укласти в установленому 
порядку договір оренди нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва згідно з пунктом1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати дозвіл спеціалізованому водо-
господарському комунальному підприємству 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  «Ки-
ївводфонд» на знесення та  списання основного 
засобу, який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Зобов’язати  спеціалізоване водогоспо-
дарське комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)  «Київводфонд» ви-

користати придатне обладнання  списаного 
основного  засобу для ремонту інших основних  
засобів, а непридатні деталі та  матеріали  здати 
підприємствам, які здійснюють збір вторинної 
сировини, з подальшим спрямуванням виручених 
коштів до бюджету міста Києва. 

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Передати в оренду без проведення конкурсу 
нежитлове приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Голосіївській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації укласти в установленому 
порядку договір оренди нежитлового приміщення 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва згідно з пунктом1 цього рішення та 
здійснити організаційно-правові заходи щодо 

реєстрації речових прав на нерухоме майно 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Передати в оренду нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва без проведення конкурсу згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Департаменту комунальної власності  
м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
укласти в установленому порядку договір оренди 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва згідно з 
пунктом1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 220/3227 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення конкурсу 
нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Солом’янській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації укласти в установленому 
порядку договір оренди нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва згідно з пунктом1 цього рішення та 
здійснити організаційно-правові заходи щодо 

реєстрації речових прав на нерухоме майно 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток  
до рішення Київської міської ради

від 09.11.2017 року № 220/3227

Нежитлові приміщення комунальної  
власності територіальної громади міста Києва, які передаються  

в оренду без проведення конкурсу

№ п/п
Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, 
характеристика 

об’єкта оренди та 
орендована площа, 

кв.м

Орендна ставка
Строк, на який 

укладається договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1.

ЧЛЕН НАЦІО-
НАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

ХУДОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ  ГОНЧА-
РЕНКО ВОЛОДИ-
МИР ТАРАСОВИЧ  
Форма власності - 

приватна 
Форма фінансуван-

ня – госпроз- 
рахункова

ВУЛ. ВОЛИНСЬКА,  
№  5  Солом’янський 

район 
Житловий 5- по-

верховий будинок, 
нежитлові при-

міщення   
Загальна площа - 

2512,58 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ 
ТВОРЧОЇ МАЙ-
СТЕРНІ ЧЛЕНА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СПІЛКИ ХУДОЖ-
НИКІВ УКРАЇНИ  

на площі, що не 
використовується 
для провадження 

підприємницької ді-
яльності, нежитлові 

приміщення  
- 20,0 кв.м   

- 15,20 кв.м  
Підвал 

Загальна площа - 
35,20 кв.м

1 %  
4 % 2 роки 364 дні 

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток  
до рішення Київської міської ради

від 09.11.2017 року № 221/3228

Нежитлові приміщення комунальної  
власності територіальної громади міста Києва, які передаються  

в оренду без проведення конкурсу

№ п/п
Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, характе-
ристика об’єкта оренди та 

орендована площа, кв.м
Орендна плата

Строк, на який 
укладається договір 

оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1.

ЧЛЕН НАЦІО-
НАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

ХУДОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ  КУЛЯ  
ВАСИЛЬ СЕРГІ-

ЙОВИЧ  
Форма власності - 

приватна 
Форма фінансуван-

ня – госпроз- 
рахункова

ВУЛ. ВОЛИНСЬКА,  
№  5  Солом’янський 

район 
Житловий 5- повер-

ховий будинок 
Нежитлові при-

міщення   
Загальна площа - 

2512,58 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ТВОРЧОЇ 
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ  

на площі, що не використо-
вується для провадження 

підприємницької діяльності  
нежитлові приміщення 

- 20,0 кв.м  
- 14,10 кв.м  

Підвал 
Загальна площа - 34,10 кв.м

1 %  
4 % 2 роки 364 дні 

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу Київському університету імені 
Бориса Грінченка на списання транспортних засобів, 

які належать до комунальної  власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 222/3229 від 9 листопада 2017 року
Відповідно до частини сьомої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року  № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи листи 
Київського університету імені Бориса Грінченка від 12 жовтня 2016 року № 1059 та Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 
2017 року № 063-630,  Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 221/3228 від 9 листопада 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Київському університету імені 
Бориса Грінченка на списання шляхом продажу 
на аукціоні за початковою вартістю, визначеною 
за результатами незалежної оцінки, транспортних 
засобів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, згідно з 
додатком 1 до цього рішення.

2. Надати дозвіл Київському університету імені 
Бориса Грінченка на списання шляхом ліквідації 
транспортного засобу, який належить до кому-
нальної власності територіальної громади міста 
Києва, згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Київському університету імені Бориса 
Грінченка:

3.1. Здійснити необхідні заходи, пов’язані 
з продажем на аукціоні транспортних засобів, 
зазначених у пункті 1 цього рішення, та отримані 
кошти від їх продажу перерахувати до бюджету 
міста Києва. 

3.2. Використати придатне обладнання де-
монтованого транспортного засобу, зазначеного 

у пункті 2 цього рішення, для ремонту інших 
транспортних засобів, а непридатні деталі та 
матеріали в установленому законодавством 
порядку здати підприємствам, які здійснюють 
збір вторинної сировини, з подальшим спря-
муванням отриманих коштів від їх продажу до 
бюджету міста Києва. 

4. Рішення Київської міської ради від 
08.10.2015 № 137/2040 «Про надання дозволу 
Київському університету імені Бориса Грінченка 
на списання шляхом продажу транспортного 
засобу, який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва» визнати 
таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Передати в оренду без проведення конкурсу 
нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Солом’янській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації укласти в установленому 
порядку договір оренди нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва згідно з пунктом1 цього рішення та 
здійснити організаційно-правові заходи щодо 

реєстрації речових прав на нерухоме майно 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток 1
до рішення  

Київської міської ради 
від 09.11.2017 № 222/3229

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності  
територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання  

шляхом продажу на аукціоні за початковою вартістю,  
визначеною за результатами незалежної оцінки, яких надається 

Київському університету імені Бориса Грінченка

№ 
п/п

Найменування транспорт-
них засобів  та їх технічна 

характеристика
Рік випуску

Первісна балан-
сова вартість, 

грн
Знос,  грн

Залишкова ба-
лансова вартість, 

грн
Підстава для списання

1.

Автомобіль марки 
DAEWOO, модель LANOS,  
реєстраційний номер 
АА 3389 КН,  номер шасі 
SUPTF69YD8W399441, про-
біг 117844 км 

2008 62112,00 62112,00 0,0
Акт на списання автотран-

спортних засобів                   
від 08.09.2016 № 1

2.

Автомобіль марки ВАЗ, 
модель 21043, реєстраційний 
номер АА 2368 НЕ, номер 
шасі ХТА21043010819218, 
пробіг 286373 км

2001 21618,00 21618,00 0,0
Акт на списання автотран-

спортних засобів  
від 08.09.2016  № 3                  

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток 2
до рішення  

Київської міської ради 
від 09.11.2017 № 222/3229

Транспортний засіб, який належать  
до комунальної власності  

територіальної громади міста Києва,  
дозвіл на списання  

шляхом ліквідації якого надається  
Києвському університету  
імені Бориса Грінченка

№ 
п/п

Найменування транспорт-
ного засобу  та його технічна 

характеристика
Рік випуску

Первісна балан-
сова вартість, 

грн
Знос,  грн

Залишкова ба-
лансова вартість, 

грн
Підстава для списання

1.

Автомобіль марки 
DAEWOO,  модель 
LANOS,  державний 
номер 30582КА,  номер шасі 
SUPTF486D1W124978, про-
біг 275648 км 

2001 55509,00 55509,00 0,0

Акт на списання авто-
транспортних засобів 

від 08.09.2016 № 2,  лист 
Універсальної товарної біржі 
«Контрактовий дім УМВБ» 

від 13.06.2016 № 47 

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення комунального   
позашкільного навчального закладу  

«Центр позашкільної освіти  
Дарницького району» 

Рішення Київської міської ради № 495/3502 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 30 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року 
№ 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний на-
вчальний заклад», з метою створення у місті Києві нового позашкільного навчального закладу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальний позашкільний на-
вчальний заклад «Центр позашкільної освіти 
Дарницького району».

2. Передати комунальний позашкільний 
навчальний заклад «Центр позашкільної осві-
ти Дарницького району» до сфери управління 

Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації.

3. Дарницькій районній в місті Києві державній 
адміністрації:

3.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо виконання пункту 1 цього рішення.
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№ 
з/п Найменування Інвентарний номер Одиниці виміру Кількість Балансова вартість 

(грн)

1 2 3 4 5 6

1 Modem USR Courer 010259 шт. 1 2065,00

2 Автоматизована муфельна піч АМП1100 013812 шт. 1 1236,00

3 Амальгамозмішувач 013466 шт. 1 337,00

4 Апарат «Денталь-5-Д» 013901 шт. 1 1118,00

5 Апарат «Десна» 013521 шт. 1 1615,00

6 Апарат «Десна» 013522 шт. 1 1615,00

7 Апарат «Іскра» 013045 шт. 1 240,00

8 Апарат «Лор-3» 013043 шт. 1 466,00

9 Блок упр. «Сатва-Порта» 013585 шт. 1 2460,00

10 Блок упр. «Сатва-Порта» 013586 шт. 1 2460,00

11 Бормашина  БЕП-3 013400 шт. 1 178,00

12 Бормашина БеП-3-Б-06 013401 шт. 1 205,00

13 Бормашина технічна 013926 шт. 1 261,00

14 Будівля 10310001 шт. 1 3375478,00

15 Вакуумний міксер 013815 шт. 1 2750,00

16 Вакуумний насос 013814 шт. 1 1239,00

17 Високочастотна установка ВЧІ-1 013802 шт. 1 6211,00

18 Вібростолик «Пульсар» 013816 шт. 1 429,00

19 Диван 010189 шт. 1 236,00

20 Диван 010190 шт. 1 236,00

21 Діотермокоагулятор 013549 шт. 1 335,00

22 Діотермокоагулятор 013541 шт. 1 365,00

23 Діотермокоагулятор 013542 шт. 1 365,00

24 Друкарська машинка «Оптіма» 010254 шт. 1 598,00

25 Електрополіровка 013811 шт. 1 1016,00

26 Золотоуловлювач 013707 шт. 1 583,00

27 Золотоуловлювач 013706 шт. 1 373,00

28 Зуботехнічний відбійний молоток 013822 шт. 1 1879,00

29 Інгалятор «Туман» 013601 шт. 1 1200,00

30 Індукційна вакуумна ливарна установка 013818 шт. 1 23816,00

31 Камера «ПанМед» 013589 шт. 1 2570,00

32 Квазілазер «ІНС-4» 013572 шт. 1 750,00

33 Компл. стомат. «К1»(столик) 013509 шт. 1 80,00

34 Комплект меблів Дана 013820 шт. 1 1518,00

35 Комплект стомат. «К1»(столик) 013496 шт. 1 90,00

36 Компресор 013928 шт. 1 668,00

37 Компресор СО-7Б 013826 шт. 1 2250,00

38 Компресор УК-25-16М 013900 шт. 1 442,00

39 Кондиціонер КБ2-22 010252 шт. 1 4950,00

40 Крісло для відпочинку 010191 шт. 1 140,00

41 Крісло для відпочинку 010192 шт. 1 140,00

42 Крісло «Кс-10» 013461 шт. 1 380,00

43 Крісло «КС-10» 013463 шт. 1 380,00

44 Крісло «КС-10» 013460 шт. 1 543,00

45 Крісло «КСЕМ -03» 013483 шт. 1 662,00

46 Крісло «КСЕМ -03» 013512 шт. 1 652,00

47 Крісло «КСЕМ -03» 013513 шт. 1 652,00

48 Крісло «КСЕМ -03» 013514 шт. 1 652,00

49 Крісло «КСЕМ -03» 013515 шт. 1 652,00

50 Крісло «КСЕМ -03» 013519 шт. 1 652,00

51 Крісло «КСЕМ -03» 013520 шт. 1 652,00

52 Крісло «КСН-9» 013462 шт. 1 543,00

53 Ксерокс Canon FC-230 000243 шт. 1 783,00

54 Кухонний набір меблів 000222 шт. 1 585,00

55 Лампа «ТрансЛюкс» 013575 шт. 1 965,00

56 Лампа «ТрансЛюкс» 013574 шт. 1 910,00

57 Лампа 4-х рефлекторна 01340 шт. 1 220,00

58 Меблі секція №1 000195 шт. 1 100,00

59 Меблі секція №1 000196 шт. 1 100,00

60 Меблі секція №1 000197 шт. 1 100,00

61 Меблі секція №1 000198 шт. 1 100,00

62 Меблі секція №2 000199 шт. 1 128,00

63 Меблі секція №3 000200 шт. 1 100,00

64 Меблі секція №4 000201 шт. 1 79,00

65 Меблі секція №4 000202 шт. 1 79,00

66 Меблі секція №4 000203 шт. 1 79,00

67 Меблі секція №4 000204 шт. 1 79,00

68 Меблі секція №6 000205 шт. 1 67,00

69 Меблі секція №6 000206 шт. 1 67,00

70 Меблі секція №6 000207 шт. 1 67,00

71 Меблі секція №6 000208 шт. 1 67,00

72 Меблі секція №7 000209 шт. 1 38,00

73 Меблі секція №7 000210 шт. 1 38,00

74 Меблі секція №7 000211 шт. 1 38,00

75 Мийка в комплекті 010268 шт. 1 2405,00

76 Мікромотор Пневмо 10620663 шт. 1 2785,00

77 Мікромотор тех. бормашина 013735 шт. 1 792,00

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 21.11.2017 року № 496/3503

Перелік майна, що передається в якості внеску до статутного капіталу 
комунального некомерційного підприємства «Київська стоматологія» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради

від 21.11.2017 року № 496/3503

Перелік закладів охорони здоров’я, що припиняються  
шляхом злиття, на базі яких створюється комунальне  
некомерційне підприємство «Київська  стоматологія»  

виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

1. Територіальне медичне об’єднання «Київська стоматологія» у місті Києві (код ЄДРПОУ 
39216907).

2. Комунальне підприємство «Київська міська стоматологічна поліклініка» (код ЄДРПОУ 
05416142).

3. Комунальне підприємство «Київський центр нових технологій в стоматології» (код ЄДРПОУ 
19071422).

4. Комунальне підприємство «Стоматологія» Солом’янського району міста Києва (код ЄДРПОУ 
01281082).

5. Комунальне підприємство «Стоматологія Дніпровського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 
02125773).

6. Комунальне підприємство «Стоматологія Святошинського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 
05493421).

7. Стоматологічна поліклініка Дарницького району м. Києва (код ЄДРПОУ 16466597).

8. Стоматологічна поліклініка Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 05496891).

9. Стоматологічна поліклініка Подільського району м. Києва (код ЄДРПОУ 01993983).

10. Стоматологічна поліклініка № 1 Шевченківського району м. Києва (код ЄДРПОУ 02007673).

11. Стоматологічна поліклініка № 2 Шевченківського району м. Києва  (код ЄДРПОУ 02007696).

12. Дитяча стоматологічна поліклініка № 1 Шевченківського району м. Києва (код ЄДРПОУ 
26199051).

13. Дитяча стоматологічна поліклініка № 2 Шевченківського району м. Києва (код ЄДРПОУ 
18094504).

14. Дитяча стоматологічна поліклініка Оболонського району міста Києва (код ЄДРПОУ 26266764).

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення комунального некомерційного 
підприємства «Київська стоматологія» виконавчого  

органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 496/3503 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, 

пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та з метою оптимі-
зації мережі лікувально-профілактичних закладів у місті Києві, поліпшення матеріально-технічного забезпечення 
закладів охорони здоров’я, ефективного використання наявних матеріальних ресурсів та покращення надання послуг 
в сфері охорони здоров’я Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

3.2. Затвердити статут комунального по-
зашкільного навчального закладу «Центр 
позашкільної освіти Дарницького району» за 
погодженням з постійною комісією Київської 
міської ради з питань власності.

4. Взяти до відома, що видатки на утримання 
комунального позашкільного навчального за-
кладу «Центр позашкільної освіти Дарницького 
району» здійснюються за рахунок коштів, перед-
бачених бюджетом міста Києва для головного 
розпорядника Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації по галузі «Освіта» на 
відповідний рік.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Припинити заклади охорони здоров’я 
згідно з переліком, визначеним у додатку 1 до 
цього рішення, шляхом злиття та створити на 
їх майновій базі комунальне некомерційне під-
приємство «Київська стоматологія» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

2. Встановити, що:
2.1. Комунальне некомерційне підприємство 

«Київська стоматологія» виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) є правонаступником усіх прав і 
обов’язків припинених відповідно до пункту 1 
цього рішення закладів охорони здоров’я.

2.2. Строк заявлення кредиторами своїх ви-
мог до зазначених у додатку 1 до цього рішення 
закладів охорони здоров’я становить два місяці 
з дня оприлюднення повідомлення про рішення 
щодо припинення зазначених юридичних осіб.

3. Визначити розмір статутного капіталу 
комунального некомерційного підприємства 
«Київська стоматологія» виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) у сумі 3 991 043,89 (три мільйони 
дев’ятсот дев’яносто одна тисяча сорок три грн 
89 коп) гривні, передавши в якості внеску до 
статутного капіталу майно згідно з додатком 2 
до цього рішення.

4. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації):

4.1. Здійснити в установленому порядку 
організаційно-правові заходи щодо виконання 
пункту 1 цього рішення.

4.2. Затвердити Статут комунального неко-
мерційного підприємства «Київська стоматоло-
гія» виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за 
умови погодження з постійною комісією Київської 
міської ради з питань власності та постійною 
комісією Київської міської ради з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту.

4.3. Створити комісії з припинення зазна-
чених у пункті 1 цього рішення юридичних осіб.

4.4. Закріпити на праві оперативного управ-
ління за комунальним некомерційним підпри-
ємством «Київська стоматологія» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) майно зазначених у 
пункті 1 цього рішення юридичних осіб.

4.5. Затвердити передавальні акти у вста-
новленому порядку. 

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності та постійну комісію Ки-
ївської міської ради з питань охорони здоров’я 
та соціального захисту.

Київський міський голова
В. Кличко
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78 Музичний  центр 010244 шт. 1 586,00

79 Набір для металокераміки 10630935 шт. 1 958,00

80 Набір для металокераміки 10630740 шт. 1 958,00

81 Набір меблів 010250 шт. 1 1723,00

82 Набір ребердано 10620667 шт. 1 969,00

83 Наконечник вугловий 10620665 шт. 1 2152,00

84 Офісний стіл 010270 шт. 1 696,00

85 Пересувний бок. Стомат. «СЕММ» 013588 шт. 1 22332,00

86 Піскоструйний апарат 013806 шт. 1 198,00

87 Піскоструйний апарат 013819 шт. 1 917,00

88 Піч «Термодент 03» 013733 шт. 1 2108,00

89 Піч «Термодент 2» 013731 шт. 1 3915,00

90 Піч електровакуумна 013734 шт. 1 10500,00

91 Піч муфельна NEV 013821 шт. 1 3800,00

92 Пневмополімеризатор ПС-1 013529 шт. 1 9,00

93 Прес для видавлювання 013813 шт. 1 1116,00

94 Прилад для обрізання модел. 013920 шт. 1 251,00

95 Програмна муфельна піч 013817 шт. 1 2884,00

96 Профі АП 013577 шт. 1 413,00

97 Рентгенапарат «ТКІХ-70» 013600 шт. 1 19985,00

98 Ротор для наконечників 10620668 шт. 1 671,00

99 Світильник «Фара» 013599 шт. 1 15192,00

100 Скляна вітрина з тумбою 010272 шт. 1 949,00

101 Стелаж скляний 000238 шт. 1 393,00

102 Стерилізатор «ГП-100-ЗМ» 013526 шт. 1 158,00

103 Стерилізатор кварцовий 013580 шт. 1 1125,00

104 Стерилізатор кварцовий 013581 шт. 1 1125,00

105 Стерилізатор кварцовий 013582 шт. 1 1125,00

106 Стерилізатор кварцовий 013593 шт. 1 1329,00

107 Стерилізатор медісек 03 013579 шт. 1 2450,00

108 Стерилізатор сухожаровий 013578 шт. 1 2450,00

109 Стерилізатор сухожаровий 013594 шт. 1 3845,00

110 Стіл зуботехнічний 5296 шт. 1 2045,00

111 Стіл зуботехнічний 4850 шт. 1 2144,00

112 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 0003 шт. 1 2515,00

113 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 0004 шт. 1 2795,00

114 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 0005 шт. 1 2795,00

115 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 0006 шт. 1 2795,00

116 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 0007 шт. 1 2795,00

117 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 0008 шт. 1 2795,00

118 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 0009 шт. 1 2795,00

119 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00010 шт. 1 2795,00

120 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00011 шт. 1 2795,00

121 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00012 шт. 1 2795,00

122 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00013 шт. 1 2515,00

123 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00014 шт. 1 2515,00

124 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00015 шт. 1 2795,00

125 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00016 шт. 1 2795,00

126 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00020 шт. 1 2795,00

127 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00023 шт. 1 2795,00

128 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00028 шт. 1 2795,00

129 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00029 шт. 1 2795,00

130 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00030 шт. 1 2795,00

131 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00031 шт. 1 2795,00

132 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00032 шт. 1 2795,00

133 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00017 шт. 1 2795,00

134 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00018 шт. 1 2795,00

135 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00019 шт. 1 2795,00

136 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 00033 шт. 1 2795,00

137 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 0001 шт. 1 2795,00

138 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ 90900 0002 шт. 1 2795,00

139 Стіл зуботехнічний ДПТМЗ-90900 00024 шт. 1 2795,00

140 Стіл зуботехнічний ТС-15 5301 шт. 1 2144,00

141 Стіл зуботехнічний ТС20 00035 шт. 1 1666,00

142 Стіл зуботехнічний ТС20 00036 шт. 1 1666,00

143 Стіл зуботехнічний ТС20 00034 шт. 1 1666,00

144 Стілець «Ф-1 Дентал» 013583 шт. 1 930,00

145 Стілець «Ф-1 Дентал» 013584 шт. 1 930,00

146 Стілець стомат. 013721 шт. 1 329,00

147 Стілець стомат. 013591 шт. 1 1266,00

148 Стілець стомат. 013592 шт. 1 1266,00

149 Стомат. кабінет «Дипломат» 013595 шт. 1 41932,00

150 Стомат. крісло «ЄЛМ» 013543 шт. 1 4750,00

151 Стомат. крісло «СЕММ» 013587 шт. 1 18240,00

152 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013536 шт. 1 601,00

153 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013548 шт. 1 475,00

154 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013561 шт. 1 442,00

155 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013562 шт. 1 442,00

156 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013563 шт. 1 442,00

157 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013564 шт. 1 442,00

158 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013565 шт. 1 442,00

159 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013566 шт. 1 442,00

160 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013567 шт. 1 442,00

161 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013568 шт. 1 442,00

162 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013569 шт. 1 442,00

163 Стомат. стілець «ЗОК -52» 013570 шт. 1 442,00

164 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013532 шт. 1 7723,00

165 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013537 шт. 1 4004,00

166 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013545 шт. 1 4465,00

167 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013546 шт. 1 5700,00

168 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013559 шт. 1 5117,00

169 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013560 шт. 1 5117,00

170 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013557 шт. 1 6166,00

171 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013555 шт. 1 5250,00

172 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013556 шт. 1 5250,00

173 Стомат. ус-ка «Мобік-576» 013571 шт. 1 6400,00

174 Тример для моделей МТ1 1043931 шт. 1 5069,00

175 Тумба для компресора 010269 шт. 1 1456,00

176 Установка «Ус-01» 013501 шт. 1 1637,00

177 Установка «Ус-01» 013502 шт. 1 1637,00

178 Установка електроліз «Прометей» 013729 шт. 1 122,00

179 Фотополімеризатор «Сакура» 013723 шт. 1 505,00

180 Фрезер супер 1043932 шт. 1 16225,00

181 Холодильник «Минск» 010248 шт. 1 990,00

182 Холодильник «Снайга» 010245 шт. 1 680,00

183 Холодильник «Снайга» 010246 шт. 1 680,00

184 Холодильник «Снайга» 010247 шт. 1 680,00

185 Чашка для вакуумного лиття 013823 шт. 1 327,00

186 Чашка для вакуумного лиття 013824 шт. 1 327,00

187 Чашка для вакуумного лиття 013825 шт. 1 327,00

188 Шафа вуглова 010251 шт. 1 2117,00

189 Шафа для одягу 000220 шт. 1 37,00

190 Шафа для одягу 000221 шт. 1 37,00

191 Шафа для одягу 000234 шт. 1 333,00

192 Шафа для одягу 000235 шт. 1 333,00

193 Шафа для одягу 000236 шт. 1 333,00

194 Шафа для одягу 000237 шт. 1 333,00

195 Шафа для одягу 000233 шт. 1 332,00

196 Шафа для одягу 000232 шт. 1 327,00

197 Шафа для одягу 000239 шт. 1 350,00

198 Шафа для одягу 010271 шт. 1 1266,00

199 Шафа-етажерка 000240 шт. 1 282,00

200 Шафа для одягу 010187 шт. 1 178,00

201 Шафа для одягу 010188 шт. 1 178,00

202 Шафа металева 013724 013724 шт. 1 185,00

203 Шафа металева 013725 013725 шт. 1 185,00

204 Шафа металева 013726 013726 шт. 1 185,00

205 Шафа металева 013727 013727 шт. 1 185,00

206 Шафа металева 013728 013728 шт. 1 185,00

207 Шафа сухожарова  «Ас-80» 013535 шт. 1 65,00

208 Щитова 010004 шт. 1 2717,00

209 Рентгенапарат ОНИКС-70 10400400 шт. 1 5943,88

210 Металокерамічна піч Рrоgrаmаі Р-20 10400487 шт. 1 6261,02

211 Пилозбирач 10400489* шт. 1 3913,56

212 Піскоструйний агрегат «Reinford» 10400490 шт. 1 4436,49

213 Компресор 1 10400502 шт. 1 2104,95

214 Компресор 2 10400492 шт. 1 1294,78

215 Крісло стомат.»УС-30» 10400451 шт. 1 8445,64

216 Крісло стомат.»Хиродента-654» 10400436 шт. 1 27698,54

217 Крісло стомат.»Хиромега-652» 10400468 шт. 1 2249,17

218 Крісло стомат.»Хиромега-652» 10400472 шт. 1 2249,17

219 Крісло стомат.»Хиромега-652» 10400459 шт. 1 15794,82

220 Лампа фотополімерна 10400416 шт. 1 4245,31

221 Лампа фотополімерна 10400439 шт. 1 4345,31

222 Автоклав ГК-100-ЗМ 10400397 шт. 1 18330,75

223 Аквадистилятор ДЕ 10 10400398 шт. 1 5566,70

224 Аквадистилятор ДЕ 4002 10400476 шт. 1 2822,71

225 Камера Панмед-1 10400466 шт. 1 1250,54

226 Камера Панмед-1 10400420 шт. 1 3010,52

227 Камера Панмед-1 10400477. шт. 1 3432,24

228 Стілець асистента 10900480 шт. 1 1479,95

229 Стілець лікарський 10900402 шт. 1 1012,24

230 Стілець лікарський 10900463 шт. 1 1237,04

231 Стілець лікарський 10900479 шт. 1 1574,42

232 Стіл гіпсовочний 16 10900493 шт. 1 148,00

233 Стіл технічний лабораторний 1 17 10900155 шт. 1 570,40

234 Стіл технічний лабораторний 2 18 10900156 шт. 1 570,40

235 Стіл технічний лабораторний 3 19 10900158 шт. 1 570,40

236 Стіл технічний лабораторний 4 20 10900160 шт. 1 570,40

237 Стіл технічний лабораторний 5 21 10900162 шт. 1 570,40

238 Стіл технічний лабораторний 6 22 10900163 шт. 1 570,40

239 Стіл технічний лабораторний 7 23 10900170 шт. 1 570,40

240 Шафа витяжна 1 24 10900497 шт. 1 125,61

241 Шафа витяжна 2 25 10900496 шт. 1 100,00

242 Комп’ютер 10400372 шт. 1 5748,88

243 Комп’ютер 10900378 шт. 1 8434,39

244 Комп’ютер 10400395 шт. 1 8434,39

245 Комп’ютер 10400106 шт. 1 5904,07

246 Сканер 11200401 шт. 1 150,00

Всього: 3 991 043, 89

Київський міський голова
В. Кличко
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Національний Ансамбль солістів "КИЇВСЬКА КАМЕРАТА" оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади артиста-соліста-інструменталіста вищої категорії, II скрипка, 
п'яте місце. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією артиста-соліста-інструменталіста І 
категорії – не менше 3 років. Претенденти подають до конкурсної комісії заяву про 
участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою, копію до-
кумента, що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності), копію документа 
про освіту за відповідною спеціальністю, а також мають право подавати іншу додаткову 
інформацію. Дата, час та місце проведення конкурсу: 27.12.2017 р. о 12.00 за адресою 
01004, м. Київ, вул. Пушкінська,32. Документи приймаються до 26.12.2017 до 18.00. 
Телефони: (044) 235-13-14, 235-52-41.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) Комунальне підприємство "Ди-

рекція з капітального будівництва та реконструкції "КИЇВ-
БУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Поштова і електронна адреса: 01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, буд. 51-а 

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва 
(варіанти): майданчик філіалу «Завод «Енергія» Київенерго» 
– м. Київ, вул. Колекторна, 44

3. Характеристика діяльності (об'єкта) належить до 
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, 
транскордонний вплив – відсутній

(орієнтовно за об'єктами-аналогами, належить до об'єктів, 
що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність 
транскордонного впливу) 

Технічні та технологічні дані:
Назва об'єкта – «Технічне переоснащення філіалу «Завод 

«Енергія» Київенерго» ПАТ «Київенерго» на вул. Колектор-
ній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи 
очищення димових газів». Термін експлуатації – 30 років.

(види та обсяги продукції, що виробляються, термін 
експлуатації)

4. Соціально-економічна необхідність планованої ді-
яльності – Забезпечення якісних показників очищення 
димових газів відповідно діючим нормативним документам 
України та Директиві ЄС 2010/75EU 2010 р. про викиди 
сміттєспалювальних підприємств.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних – додатковий відвід землі не потрібен для 

основних та допоміжних споруд, що будуть розташовані на 
території діючого підприємства – філіал «Завод «Енергія» 
«Київенерго» (постійне землекористування).

(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне 
користування, вид користування)

сировинних – не потрібно
(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела 

одержання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – паливо  

не потрібно:
(види, обсяги, джерела)
електроенергія – при будівництві – 100 кВт, при екс-

плуатації – 1600 кВт;
тепло – не потрібно;
водних – при будівництві – 2 м3/годину, при експлуатації 

– 15 м3/годину;

(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)
трудових – при будівництві – додатково не потрібно (в 

межах штатної чисельності персоналу підрядної будівельної 
організації):

- при експлуатації – в межах штатної чисельності персо-
налу експлуатуючої організації.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й екс-
плуатації)

- при будівництві потрібно до 10 одиниць автотехніки;
- при експлуатації потрібно: не потрібно.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

варіантами – згідно розрахунків ТЕО
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за варіантами – не потрібно
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві 

й експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат – не впливає;
повітряне – викиди в атмосферу забруднюючих речовин 

при будівництві;
водне – не впливає;
ґрунти – не впливає;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкті – не впливає, 

заповідні об'єкті відсутні;
навколишнє соціальне середовище (населення) – по-

кращення екологічної ситуації в м. Києві, негативний вплив 
на соціальні умови життя населення відсутній;

навколишнє техногенне середовище – не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного ви-

користовування, утилізації, знешкодження або безпечного 
захоронення – відходи виробництва від установки очищення 
димових газів вивозяться на утилізацію згідно договорів 
Замовника зі спеціалізованими організаціями.

11. Обсяг виконання ОВНС згідно розділу 2 ДБН А2.2-
1-2003

12. Участь громадськості – шляхом оприлюднення в міс-
цевій пресі інформації про результати можливого впливу 
на навколишнє середовище;

Громадські слухання відбудуться в актовому залі Дар-
ницької райдержадміністрації за адресою: вул. Кошиця, 
11, 15 грудня 2017р. о 16 годині.

Пропозиції та зауваження прохання надавати на адре-
су: Комунальне підприємство "Дирекція з капітального 
будівництва та реконструкції "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" 
поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 
51-а, к.401. Тел. 235-71-05

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Кукота Сергій Васильович, зареєстрований за адресою: м. Київ, Княжий Затон, 14-а, кв. 11, викликається в якості від-

повідача Дарницьким районним судом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 16 січня 2018 року о 12.30 у цивільній 
справі за позовом Кукоти Світлани Петрівни до Кукоти Сергія Васильовича, Кукоти Віталія Васильовича про встановлення 
порядку користування жилим приміщенням, розміру участі у витратах по утриманню.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк Л.К. в приміщенні Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17, зал. 6.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута у його відсутності з урахуванням наявних у справі 
доказів відповідно до чинного законодавства.

Суддя Дарницького районного суду м. Києва Л.К. Леонтюк

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) бульвар Бикова, 7-а, 1 поверх, загальна площа – 20,06 кв.м, мета використання за заявою 
ініціатора оренди – розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення, в тому числі перукарень, вартість об'єкта оренди – 370200,00 грн, місячна орендна плата 
(без ПДВ) – 1542,50 грн, ставка орендної плати – 5%, термін оренди 2 роки 364 дні;

2) бульвар Бикова, 7-а, 1 поверх, загальна площа – 22,47 кв.м, мета використання за заявою ініціа-
тора оренди – розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, ставка орендної плати –1% та 4%, вартість об'єкта оренди – 382370,00 
грн, місячна орендна плата (без ПДВ) – 291,22 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.

ОБ'ЯВА
TOB «БІОФАРМА ПЛАЗМА» повідомляє, що підприємством розраховані згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для встановлення тарифи на теплову енергію та 
комунальну послугу з централізованого опалення для розрахунків з населенням.

Структура розрахованого тарифу на послуги з централізованого опалення 
TOB «БІОФАРМА ПЛАЗМА» для здійснення розрахунків з населенням

№ 
п/п Найменування показників

для абонентів 
житлових будинків 

з будинковими 
та квартирними 

приладами обліку 
теплової енергії

для абонентів 
житлових будинків 
без будинкових та 
квартирних прила-
дів обліку теплової 

енергії

прогнозна прогнозна

грн/Гкал грн/м2

1 2 3 4

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована 
у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення

1054,66 24,42

2 Витрати на утримання абонентської служби, 
усього, у тому числі: 72,46 1,68

2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи 72,46 1,68

2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00

4 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1127,12 26,10

5 Послуги банку 0,00 0,00

6 Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку 1127,12 26,10

7 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00

8 Плановані тарифи на послуги 1127,12 26,10

9 Податок на додану вартість 225,42 5,22

10 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1352,54 31,32

11
Планований тариф на послугу з централізованого 
опалення, грн/м2 за місяць протягом опалюваль-
ного періоду, з ПДВ

- 31,32

12 Планована тривалість опалювального періоду, діб 176 176

Тарифи на послуги з централізованого опалення встановлюються вперше. 
Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 9, 

протягом 7 (семи) календарних днів з дати цього оголошення з 12.12.2017 до 18.12.2017
12.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Дані про об'єкт оренди
Реквізити для сплати авансової орендної плати

Характеристика та місцезнаходження Мета використання Стартовий розмір орендної плати, 
грн (без ПДВ)

Розмір авансової орендної 
плати, грн

Балансоутримувач – комунальне підприємство "Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва"

Нежитлові приміщення загальною 
площею 20,00 кв. м за адресою: просп. 

П. Тичини, 12 (1 поверх)

Розміщення приватного закладу охорони здоров’я 
(забір та оформлення біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень)
3292,50 6585,00

КНП "Консультативно-діагностичний центр дитячий 
Дніпровського району м. Києва"

Код ЄДРПОУ 02125763
МФО 380805

з/з 26008426963 в КРД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Дані про об'єкт оренди
Реквізити для сплати авансової орендної 

платиХарактеристика та місцезнаходження Мета використання Стартовий розмір орендної плати, грн 
(без ПДВ)

Розмір авансової орендної 
плати, грн

Балансоутримувач – Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Нежитлові приміщення
загальною площею 54,88 кв. м за адре-

сою: вул. Каунаська, 2 (1 поверх)

Інше використання нерухомого майна (проведення 
занять з іноземної мови) 1818,88 (28,42 грн за 1 год.) 3637,76

Управління освіти Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

р/р 31555202377922 в ГУ ДКСУ м. Києва 
МФО 820019 

код ЄДРПОУ 37397216

Рекомендований строк оренди об'єкта – 2 роки 364 дні (у разі 
строку оренди більше рекомендованого, переможець конкурсу 
додатково повинен подати документи, які необхідні для нотарі-
ального посвідчення та державної реєстрації 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 підприємству (балансоутримувачу) вартості 
комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової 
території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуго-
вуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових 
мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття 
або сплати послуг на підставі договорів з постачальниками;

– 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 державного майна України;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію 
оголошення про вивчення попиту на об'єкт оренди та інформації 

про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі 
відсутності бюджетного фінансування цих витрат);

– зобов'язання щодо укладання договору страхування протягом 
місяця з дати укладання договору оренди;

– утримання об'єкта відповідно до санітарно-екологічних 
та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;

– підтримання належних умов експлуатації та технічного 
стану об'єкта оренди:

– сума авансової орендної плати переможця конкурсу вра-
ховується в рахунок орендної плати та повертається особам, 
які не стали переможцями конкурсу протягом п'яти днів після 
затвердження переможця конкурсу.

Для участі у конкурсі претендент або уповноважена ним 
особа 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);
– виписку з Єдиного державного реєстру;

– копію довідки органу статистики про включення юридичної 
особи до ЄДРПОУ (завірена заявником);

– копію довідки про взяття на облік платника податку (за-
вірену заявником);

– річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента 
на участь у конкурсі;

– довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено 
справу про банкрутство;

– копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду 
діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником);

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними 
особами:

– копію паспорта (стор. 1, 2, 3) (завірена заявником);
– копія ідентифікаційного коду (завірена заявником);
– виписку з Єдиного державного реєстру;
– декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту 

суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи – платника 
єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу 

(крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого роз-
глядається в день проведення конкурсу).

5. Інформація про засоби зв’язку з претендентом на участь 
у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для 
повернення авансової орендної плати.

Конкурс буде проведено 04.01.2018 за адресою: м. Київ, 
бульв. Праці, 1/1, каб. 317 о 15.00.

На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначено 
найменування претендента на участь у конкурсі та напис "Кон-
курсна пропозиція", (конверт має бути опечатаний печаткою 
претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція 
повинна містити найменування претендента юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові – фізичної особи, інформацію 
про об'єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати 
за один місяць (без врахування ПДВ).

Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому 
конверті з написом "Додаткові пропозиції".

Місце подання конкурсної документації: 02094, м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім. 311 (пн.-чт. з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 до 
16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45), телефони для довідок: 
296-56-56, 292-00-15.

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Рекомендований строк оренди об'єкта – 2 роки 364 дні (у 
разі строку оренди більше рекомендованого, переможець 
конкурсу додатково повинен подати документи, які необхідні 
для нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору 
оренди згідно з переліком, визначеним законодавством). 

Умови конкурсу:
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції пе-

реможця;
– додатково до орендної плати нараховується податок на 

додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним 
законодавством України;

– погодинне орендне використання приміщення за встанов-
леним графіком: Пн-Чт – 16.00-20.00;

– відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості 
комунальних послуг: витрат на утримання прибудинкової 
території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуго-
вуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових 
мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття 
або сплати послуг на підставі договорів з постачальниками;

– 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 державного майна України;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію 
оголошення про вивчення попиту на об'єкт оренди та інформації 
про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі 
відсутності бюджетного фінансування цих витрат);

– зобов'язання щодо укладання договору страхування про-
тягом місяця з дати укладання договору оренди;

– утримання об'єкта відповідно до санітарно-екологічних 
та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;

– підтримання належних умов експлуатації та технічного 
стану об'єкта оренди;

– сума авансової орендної плати переможця конкурсу вра-
ховується в рахунок орендної плати та повертається особам, 
які не стали переможцями конкурсу протягом п'яти днів після 
затвердження переможця конкурсу.

Для участі у конкурсі претендент або уповноважена ним 
особа 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);
– виписку з Єдиного державного реєстру;
– копію довідки органу статистики про включення юридичної 

особи до ЄДРПОУ (завірена заявником);
– копію довідки про взяття на облік платника податку (за-

вірену заявником);
– річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента 

на участь у конкурсі;
– довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено 

справу про банкрутство;
– копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду 

діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником);
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними 

особами:
– копію паспорта (стор. 1, 2, 3) (завірена заявником);
– копія ідентифікаційного коду (завірена заявником);
– виписку з Єдиного державного реєстру;
– декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту 

суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи – платника 
єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу 

(крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого роз-

глядається в день проведення конкурсу).
5. Інформація про засоби зв’язку з претендентом на участь 

у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для 
повернення авансової орендної плати.

Конкурс буде проведено 04.01.2018 за адресою: м. Київ, 
бульв. Праці, 1/1, каб. 317 о 15.00.

На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначено 
найменування претендента на участь у конкурсі та напис "Кон-
курсна пропозиція", (конверт має бути опечатаний печаткою 
претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція 
повинна містити найменування претендента юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові – фізичної особи, інформацію 
про об'єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати 
за один місяць (без врахування ПДВ).

Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому 
конверті з написом "Додаткові пропозиції".

Місце подання конкурсної документації: 02094, м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім. 311 (пн.-чт. з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 до 
16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45), телефони для довідок: 
296-56-56, 292-00-15.

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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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
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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 
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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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14 ГРУДНЯ у столиці пройдуть 
урочисті та меморіальні заходи з 
нагоди відзначення в Києві Дня 
вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС.  

Так, 14 грудня о 9.00 за учас-
тю керівництва держави та міста 
відбудеться покладання квітів 
до пам’ятного знаку «Воїнам 
Чорнобиля» та меморіального 
кургану «Героям Чорнобиля» на 
території Меморіального комп-
лексу жертвам Чорнобильської 
катастрофи (просп. Миру, 16). 

У загальноосвітніх навчальних 
і культурних закладах прово-
дитимуться тематичні заходи 

для посилення уваги держави та 
суспільства, а також виховання 
шанобливого ставлення до чор-
нобильців та їхніх сімей. 

Учора пройшов захід у Київ-
ському міському Палаці вете-
ранів (вул. Бастіонна, 11, актова 
зала) за участю представників 
міської влади, учасників лікві-
дації наслідків аварії на ЧАЕС. 
Загиблих ліквідаторів вшанували 
хвилиною мовчання. Також у 
рамках заходу відбулося вру-
чення подяк Київського міського 
голови. 

Урочисті та меморіальні захо-
ди триватимуть і в усіх районах 
міста   

У 1999 році Київський міський ме-
тодичний центр закладів культури 
та навчальних закладів започатку-
вав конкурс серед юних музикантів 
та присвятив його 150-річчю від дня 
народження видатного українсько-
го піаніста, одного із засновників 
фортепіанної педагогіки, фундато-
ра національної музичної освіти, 
першого ректора Київської консер-
ваторії Володимира В’ячеславовича 
Пухальського. Це визначна постать 
в історії українського мистецтва. 
Понад десять років Володимир 
Пухальський входив до керівного 
складу Київського відділення РМТ, 
заклав підґрунтя для формування 
славетної Київської філармонії, ке-
рував найстарішим музично-освіт-
нім закладом міста — Київським 
музичним училищем, був першим 
ректором Київської консерваторії. 
Він віддав немало сил музично-
громадській роботі. Саме завдяки 
його творчим і дружнім зв’язкам у 
мистецькому житті столиці брали 
участь Сергій Рахманінов, Петро 
Чайковський, Антон Рубінштейн, 
Олександр Глазунов та інші видатні 
музиканти. 

Організатори заходу вже ві-
сімнадцятий рік поспіль опіку-
ються тим, щоб конкурс проходив 
на високому професійному рівні. 
Сприяє його проведенню та попу-
ляризації діяльності Володимира 
Пухальського і колектив Київської 
ДМШ № 33, яка з 2016 року носить 
ім’я цього славетного музикан-
та. Її директор Любов Данченко 
створила гостинну і дуже теплу 
атмосферу для учасників, гостей 
та членів журі конкурсу. Цьогоріч 
майстерність юних виконавців 
оцінювали відомі митці України, 
які зробили багато добрих справ для 
розвитку національної культури і 
мистецької освіти: Сергій Волков 

— голова журі, заслужений діяч 
мистецтв України, доктор культу-
рології, професор КІМ ім. Р.М.Глієра 
та НМАУ ім. П.І.Чайковського, На-
талія Мельникова — заслужений 
діяч мистецтв України, професор 
Дніпропетровської академії музики 
ім. Михайла Глинки, Маргарита Па-
хомова — заслужений діяч мистецтв 
України, завідувач фортепіанного 
відділу Київської ДШМ ім. Стефана 
Турчака, Оксана Рапіта — заслу-
жена артистка України, професор, 
завідувач кафедри спеціального 
фортепіано Львівської національ-
ної музичної академії ім. Миколи 
Лисенка, Валерій Тітович — доцент 
кафедри інструментально-вико-
навської майстерності Інституту 
мистецтв Київського університету 
ім. Бориса Грінченка. 

До програмних вимог конкурсу 
входить виконання обов’язкового 
твору, і кожен рік організатори 
обирають визначну дату, пов’язану 
з життям одного з видатних компо-
зиторів. Цього року обов’язковим 
був твір засновника норвезької 
композиторської школи Едварда 
Гріга, 150-річчя від дня народжен-
ня якого незабаром відзначатиме 
світова музична громадськість. 

Захід відкрив Україні й світові нові 
талановиті імена. Як сказав голова 
журі Десятого конкурсу Сергій Вол-
ков, «для декого з конкурсантів це 
змагання було першим у житті, інші 
мають за своїми дитячими плечима 
неабиякий досвід і вже визначилися 
зі своїм професійним майбутнім. І 
навіть ті, хто не пройшли до другого 
туру, також є переможцями, адже 
взявши участь у такому складному 
творчому змаганні, вони постави-
ли перед собою високу мистецьку 
планку». 

Заохочувальні дипломи пере-
можців Х Всеукраїнського кон-

курсу юних піаністів ім. Володи-
мира Пухальського в молодшій 
групі отримали: Михайло Діденко 
(Київ), Марія Козина (Київ), Ми-
кола Онищенко (Київ), Микита 
Порошин (Київ), у середній – Ксе-
нія Бершацька (Київ), Лионг Мок 
Ань (Київ), Маргарита Гаєвська 
(Київ), у старшій – Анна Костик 
(Київ), Олександр Дзвінковський 
(Хмільник, Вінницька обл.), Микола 
Таран (ДМШ № 2, м. Первомайськ, 
Миколаївська обл.). 

ІІІ місце серед наймолодших 
вибороли Ксенія Можаєва (Київ), 
Дарій Красилич (Київ), в серед-
ній групі – Маргарита Покидайло 
(Київ), у старшій – Олександр Кор-
нута (Київ). 

ІІ місце в молодшій групі журі 
присудило Ксенії Муравйовій 
(Київ), у середній — Катерині Єлі-
сєєвій (Київ) та Альбіні Шумаковій 
(ДМШ № 11, м. Одеса), у старшій 
групі — Плішко Анастасії (Київ) та 
Анні Мальченко (Київ). 

І місце у молодшій групі по-
сіли два конкурсанти: Катерина 
Пишнюк (Київ) та Крістіна Авалян 
(Київ). У середній групі лауреатом 
першої премії став Дмитро Кущ 
(Київ), а в старшій групі перше 
місце не присуджувалося. 

Гран-прі Х Всеукраїнського 
конкурсу юних піаністів ім. Во-
лодимира Пухальського отримав 
наймолодший та найяскравіший 
його учасник Олександр Федюрко 
(Київ). 

Були на конкурсі й спеціальні 
призи. Журі відзначило за краще 
виконання твору Й.С.Баха Крістіну 
Авалян, Е. Гріга — Маргариту По-
кидайло, українського компози-
тора — Альбіну Шумакову. Приз 
«Надія» отримав наймолодший та 
найперспективніший конкурсант 
Олександр Федюрко  

У столиці вшанують учасників 
ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС

Фортепіанний конкурс 
імені Пухальського 
відкриває нові імена 

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

íîâèíè

ПРОТЯГОМ доби 11 грудня 
зусиллями інспекторів з благо-
устрою у Києві надано 705 при-
писів і складено 64 протоколи за 
неприбраний сніг та кригу. Про 
це повідомили в Департаменті 
міського благоустрою та збере-
ження природного середовища 
КМДА. 

Звертаємо увагу, що за стан 
території та подолання наслід-
ків снігопаду разом із міськими 
комунальними службами відпо-
відають і приватні власники або 
орендарі. Протягом доби якість 
прибирання наслідків опадів 
та ожеледі перевіряли понад 
80 районних інспекторів та ін-
спекторів КП «Київблагоустрій». 

Найбільше приписів вручили 
підприємствам та фізичним 
особам, які відповідальні за 
прибирання міста, інспектори 
у Деснянському, Голосіївському 
та Печерському районах. 

У разі ігнорування припи-
сів із вимогою навести лад на 
території, особливо в період 
снігопадів та ожеледиці, коли 
існує ризик травмування пе-
рехожих, інспектори з благо-
устрою складають протокол про 
адміністративне правопорушен-
ня. Документ стає підставою 
для подальшого накладення 
штрафу – для фізичних осіб 
він може сягати 1360 грн, для 
юридичних – 1700 грн   

За добу інспектори 
вручили 705 приписів 
за неприбраний сніг

Ювілейний 
Х Всеукраїнський 
конкурс юних піаністів 
імені Володимира 
Пухальського, який 
1-6 грудня проходив 
у столиці, став 
наймасштабнішим за всі 
роки його існування. 
У ньому взяли участь 
92 конкурсанти з Києва 
та 10 областей України 

Євгенія МОРЄВА, 
кандидат мистецтвознавства, 
спеціально для «Хрещатика» У суботу відбудеться форум 

по об’єднанню зусиль 
учасників бойових дій щодо 
співпраці з міською владою 
Згідно рішення 15-го засідання постійно діючої наради, ухвалено 
скликати 16 грудня Київський міський форум по об’єднанню зу-
силь учасників бойових дій щодо співпраці зі столичною владою. 

На захід запрошують голів громадських ветеранських організацій 
або їх представників по довіреності. При собі мати документи, що 
підтверджують особу або довіреність від організації. 

Попередня реєстрація за тел.: (044) 202-76-93; (067) 242-37-18. 
Нагадуємо, що Київський міський форум ГО, об’єднань, БФ 

(організацій) учасників бойових дій, учасників АТО, інвалідів ві-
йни, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО міста Києва 
відбудеться у суботу 16 грудня о 12.00 за адресою: вул. Хрещатик, 
2, «Український Дім». 

Реєстрація з 11.00   
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