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ДОКУМЕНТХрещатик
3 січня 2018 р.
№1 (5052)

Додаток  до рішення
Київської міської ради

від 28.11.2017 № 679/3686

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ
ТЕРИТОРІЇ в межах бульвару Перова, вулиць Сулеймана Стальського, Петра 

Вершигори, просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва

№ п/п Назва показників
Одиниця 

виміру
  

Значення показників

Існуючий стан Етап 7 років Етап 20 років

1 2 3 4 5 6

1/ Територія в межах проекту, у тому числі: га/ % 138,56 / 100,00 138,56 / 100,00 138,56 / 100,00

1.1. - житлова забудова, у тому числі: » 56,69 / 40,91 58,46 / 42,19 58,25 / 42,04

а) квартали садибної забудови » - - -

б) квартали багатоквартирної забудови (з 
урахуванням гуртожитків) » 56,69 / 40,91 58,46 / 42,19 58,25 / 42,04

1.2.
- ділянки установ і підприємств об-
слуговування (крім підприємств і установ 
мікрорайонного значення)

» 8,85 / 6,39 9,91/ 7,15 9,91/ 7,15

1.3.
- зелені насадження (крім зелених на-
саджень мікрорайонного значення), у тому 
числі:

» 18,88 / 13,63 22,61 / 16,32 22,61 / 16,32

- зелених насаджень 8,85 / 6,39 12,58 / 9,08 12,58 / 9,08

- водних об’єктів 10,03 / 7,24 10,03 / 7,24 10,03 / 7,24

1.4. - вулиці, площі (крім вулиць мікрорайон-
ного значення) » 33,01 / 23,82 33,78 / 24,38 32,64 / 23,56

1.5.
Території (ділянки) забудови іншого при-
значення (ділової, виробничої, комунально-
складської, курортної, оздоровчої тощо)

» 18,17 / 13,11 13,80 / 9,96 15,15 / 10,93

1.6. - інші території » 2,96 / 2,14 - -

2. Населення

2.1. Чисельність населення, всього, у тому 
числі: тис. осіб 22,00 26,14 26,14

- у садибній забудові » - - -

- у багатоквартирній забудові (з урахуван-
ням гуртожитків) » 22,00 26,14 26,14

2.2. Щільність населення, у тому числі: люд./га 388 447 449

- у садибній забудові » - - -

- у багатоквартирній забудові (з урахуван-
ням гуртожитків) » 388 447 449

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження детального плану території 
в межах бульвару Перова, вулиць Сулеймана Стальського, 

Петра Вершигори, проспекту Генерала Ватутіна 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 679/3686 від 28 листопада 2017 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 13.11.2013 ¹518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

- ïîçèö³þ 83 Ïåðåë³êó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ äëÿ ðîçðîáëåííÿ (îíîâëåííÿ) ó ì. Êèºâ³ 
ó 2013 - 2017 ðð. (äîäàòîê äî ïðîãðàìè ñòâî-
ðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â 
ì. Êèºâ³) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

83. ДПТ в межах бульвару Перова, вулиць 
Сулеймана Стальського, Петра Верши-
гори, проспекту Генерала Ватутіна у 
Дніпровському районі м. Києва

5.1.010 139

2. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â 
ìåæàõ áóëüâàðó Ïåðîâà, âóëèöü Ñóëåéìàíà 
Ñòàëüñüêîãî, Ïåòðà Âåðøèãîðè, ïðîñïåêòó Ãå-
íåðàëà Âàòóò³íà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà 

â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ 
ïîêàçíèê³â (òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà 
îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ç ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè), 
ùî äîäàþòüñÿ, ÿê îñíîâó âèçíà÷åííÿ ïëàíóâàëü-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 
ïðîñòîðîâî¿ êîìïîçèö³¿ ³ ïàðàìåòð³â çàáóäîâè, 
ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã òà 
ëàíäøàôòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîñò³.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 1 (1813), середа, 3 січня 2018 р.

Про реорганізацію 
окремих комунальних підприємств у сфері поховання

Рішення Київської міської ради № 569/3576 від 28 листопада 2017 року
Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, 

пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного 
використання комунального майна територіальної громади міста Києва та вдосконалення роботи ритуальних служб 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до  рішення Київської міської ради
від 28.11.2017 року №  567/3574

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його форма 
власності та форма фінансування 

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 
площа

Орендна 
ставка

Строк, на який 
укладається до-
говір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«МІЖНАРОДНА ВЕТЕРАНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ, 
ЧОРНОБИЛЯ, ОСІБ, ЯКІ ЗАХВО-
РІЛИ НА ГОСТРУ ПРОМЕНЕВУ 
ХВОРОБУ, ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ 
«ПРОМІНЬ 5-2»  
код ЄДРПОУ 24730312  
Форма господарювання –  приватна 
Форма фінансування – госпроз-
рахункова

вул. Закревського 
Миколи, 9, Деснян-
ський район  
Нежитловий буди-
нок –  2-поверховий 
Площа – 1551,30 
кв.м  

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА 
ПЛОЩІ, ЩО НЕ ВИКОРИСТО-
ВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВАДЖЕН-
НЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ   
Нежитлові приміщення, 2 поверх  
Площа – 50,00 кв.м  
Площа – 49,90 кв.м 
Загальна площа – 99,90 кв.м 

1 %
 7 %

2 роки 364 дні 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 567/3574 від 28 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до  рішення Київської міської ради
від 28.11.2017 року №  566/3573

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва орендаря, 
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 –     Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району   

м. Києва»
1. Громадська організація 

«Андріївсько-пейзажна 
ініціатива»  
Форма власності- при-
ватна  
Форма фінансування-
змішана   

вул. Володимирська, 
12-в  
Шевченківський район 
Житловий будинок –  4 
– поверховий  
Площа – 1386,03 кв.м  

Розміщення громадської організації 
на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької 
діяльності   
20,00 кв.м  
76,5 кв.м   
Підвал 
Площа – 96,5 кв.м 

1%  
4%

2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Ðåîðãàí³çóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî «Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå 
ï³äïðèºìñòâî ¹ 2737» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
05456746) òà êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî 
ïåðåðîáö³ íåðóäíèõ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 05456733) øëÿõîì 
¿õ ïðèºäíàííÿ äî ðèòóàëüíî¿ ñëóæáè ñïå-
ö³àë³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Ñïåö³àë³çîâàíèé êîìá³íàò ï³äïðèºìñòâ 

êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ» âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 03358475).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ðèòóàëüíà ñëóæáà 
ñïåö³àë³çîâàíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ñïå-
ö³àë³çîâàíèé êîìá³íàò ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëü-
íî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 566/3573 від 28 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 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

àäì³í³ñòðàö³¿) º ïðàâîíàñòóïíèêîì ìàéíà, âñ³õ 
ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ðåîðãàí³çîâàíèõ êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå àâòîòðàí-
ñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî ¹ 2737» òà êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà ïî ïåðåðîáö³ íåðóäíèõ áóä³âåëüíèõ 
ìàòåð³àë³â. 

3. Âñòàíîâèòè ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòî-
ðàìè ñâî¿õ âèìîã – äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïðè-
ëþäíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî 
ðåîðãàí³çàö³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî ¹ 2737» òà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà ïî ïåðåðîáö³ íåðóäíèõ áóä³âåëüíèõ 
ìàòåð³àë³â øëÿõîì ¿õ ïðèºäíàííÿ äî ðèòóàëü-
íî¿ ñëóæáè ñïåö³àë³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíèé êîìá³íàò 
ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1.  Çä³éñíèòè â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4.2.  Óòâîðèòè êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêå êîìóíàëüíå 

àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî ¹ 2737» òà 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî ïåðåðîáö³ 
íåðóäíèõ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â øëÿõîì 
¿õ ïðèºäíàííÿ äî ðèòóàëüíî¿ ñëóæáè ñïå-
ö³àë³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Ñïåö³àë³çîâàíèé êîìá³íàò ï³äïðèºìñòâ êî-
ìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ» âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.3. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüí³ àêòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó. 

4.4. Âíåñòè çì³íè äî ñòàòóòó ðèòóàëü-
íî¿ ñëóæáè ñïåö³àë³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíèé êîìá³íàò 
ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó 
â³äïîâ³äíîñò³ äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷-
íîãî êîìïëåêñó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

З А Я В А про екологічні наслідки діяльності
при експлуатації проектованого об'єкта

Планована діяльність – реконструкція комплексу виробничо-технологічної бази 
УБК під громадсько-торговельний комплекс на вул. Патріса Лумумби(вул.Іоанна 
Павла ІІ) , 5 у Печерському районі м.Києва. Замовник – ТОВ "Новопечерський посад".

Мета планованої діяльності – забезпечення населення громадсько-торговельним 
комплексом вимогами ДБН 360-92**.

Шляхи здійснення мети – реконструкція комплексу виробничо-технологічної бази 
УБК під громадсько-торговельний комплекс.

Суттєві фактори впливу на стан НПС
- Викиди від відкритих гостьових автостоянок NO

2
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- Викиди з кондитерських цехів з пекарнею: пил борошна, С
2
H

5
OH, CH

3
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4
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- Шум одиночних автомобілів при виїзді/заїзді L.А.мак.
- Господарсько-побутові стоки проектованого об'єкта.
- Стоки дощових і талих вод передбачено в дощову каналізацію з попереднім 

очищенням на ОЛВ.
- Господарсько-побутові відходи проектованого об'єкта ГПВ.
 
Оцінки рівнів екологічного ризику
За титульною назвою об'єкт не входить у "Перелік видів діяльності та об'єктів, 

що становлять підвищену екологічну небезпеку", затвердженого постановою КМУ 
від 28.08.2013 №808.

За критеріями загальних Вимог Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності ...", об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) ССЗ і має V 
категорію складності об'єкта будівництва.

Проектований об'єкт не підпадає під санітарну класифікацію дод. 4 ДСП-176-96 
і нормативної СЗЗ не потребує. 

За рахунок оптимізації проектних рішень при виконанні природоохоронних за-
ходів та санітарних норм об'єкт практично не буде здійснювати шкідливого впливу 
на навколишнє середовище. 

Дані про земельні, водні, людські ресурси:
Потреба в земельних ресурсах – земельна ділянка площею 1,6084 га. Цільове 

призначення земельної ділянки - 03.07 для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид викорис-
тання – для експлуатації та обслуговування будівель і споруд майнового комплексу, 
згідно договором оренди земельної ділянки від 31.07.2017 р., укладеним на 20 років, 
посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Крав-
ченко Н.П., реєстр №246. Витяг з Державного реєстру речовин прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового права: індексний номер витягу 93259866 
від 31.07.2017 р., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1314143580000, 
номер запису про інше речове право 21659055.

ТОВ "Новопечерський посад" є власником майнового комплексу виробничо-
технологічної бази УБК,  загальною площею 5750,8 кв.м у складі будівель: корпус 
адміністративний в літ "А", "Б"; новий корпус в літ. "Ж"; навіс одноповерховий в літ. "Д"; 
склад ПММ в літ. "Г"; побутове приміщення в літ. "В"; будинок-битовка в літ. "Е", згідно 
з договором купівлі-продажу майнового комплексу від 13.08.2014 р., посвідченим 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кузнєцовою О.А., 
реєстр №1437 (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності (індексний номер витягу 25557006 від 13.08.14, номер 
запису про право власності 6670284, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна 289245880382). 

Водні ресурси – витрата води для об'єкта з міської водопровідної мережі відпо-
відно розрахункам.

Персонал – кількість створених робочих місць під час проведення будівництва 
визначатиметься в томі ПОБ. Створення нових робочих місць.

Енергетичні ресурси: електроосвітлення, технологічне обладнання  – від  елек-
тромереж. 

Інженерне забезпечення:
Водопостачання – централізоване, згідно ТУ ПАТ "АК "Київводоканал" від 18.09.17 

№11860. Кількість води 119,86 (в т.ч. 1-ша черга будівництва – 117,44; 2-га черга 
будівництва – 2,42) м3/добу, 8,64 л/с, додатково 116,09 м3/добу, в т.ч.: на госпо-
дарчо-побутові потреби 24,36 (в т.ч. 1-ша черга будівництва – 21,94; 2-га черга 
будівництва – 2,42) м3/добу, на виробничі потреби 89,44 (1-ша черга) м3/добу, на 
полив 6,06 (1-ша черга) м3/добу.

На пожежогасіння: внутрішнє 10,4 – 1-ша черга; 2,6 – 2-га черга л/с, зовнішнє 
30,0 – 1-ша черга; 15,0 – 2-га черга л/с, автоматичне 22,5 – 1-ша черга черга л/с.

Водопостачання та пожежогасіння об’єкта може бути забезпечено: 
1-ша черга будівництва - з  водопровідної  мережі Д=300 мм по вул. П. Лумумби 

або мережі Д=200мм по пров. Новопечерському.  
Виконати перекладання існуючої водопровідної мережі на Д=200 мм по вул. 

Чигоріна від вул. Переспективної до вул. П.Лумумби з переключенням існуючих 
абонентів до новозбудованої мережі. 

2-га черга будівництва – з водопровідних мереж від 1-ї черги будівництва після 
здачі їх в експлуатацію.

На вводі на об’єкт влаштувати регулятор тиску води.
Каналізування – централізоване, згідно ПАТ "АК "Київводоканал" від 19.07.16 

№11873. Стічні води в кількості 113,95 (в т.ч. 1-ша черга – 111,53; 2-га черга – 2,42) 
м3/добу, 8,64 л/с, в т.ч. додатково 110,18 м3/добу (в т.ч.: господарчо-побутових 24,51 
(1-ша черга – 22,09, 2-га черга – 2,42) м3/добу; виробничих – 89,44 (1-ша черга) м3/
добу) від даного об’єкту можливо підключити: 

1-ша черга будівництва – до каналізаційної мережі по вул. П.Лумумби або до 
каналізаційної мережі Д=200 мм по пров.Новопечерському.

Виконати перекладання каналізаційної мережі Д=200 мм по пров.Новопечерському 
(зі збільшенням діаметру) від вул.Тверський тупік до буд. №5 по пров.Новопечер-
ському L=200 м з переключенням існуючих абонентів до новозбудованої мережі.

2-га черга будівництва – до каналізаційних мереж від 1-ї черги будівництва після 
здачі їх в експлуатацію.

Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках 
встановити уловлювачі жиру (для об’єктів громадського харчування, харчової про-
мисловості та інше) відповідно до п.2.4 "Правил приймання стічних вод абонентів у 
систему каналізації м.Києва".

Відведення дощових і талих (поверхневих) вод, згідно ТУ ДТІ від 26.10.16 № 053-
7772, з території забудови виконати закритою системою з підключенням до існуючої 
міської дощової каналізації Д=500 мм по пров.Новопечерському з перевлаштуванням 
на Д=800 мм від точки підключення до колектору Д=1500 мм. Капітальний ремонт 
пров.Новопечерського від Анрі Барбюса до вул. Тверський тупік.

Теплопостачання (опалення приміщень та гаряче водопостачання) передбачається 
здійснювати від електричних мереж згідно ТУ. 

Електропостачання. Згідно з ТУ ПАТ "Київенерго": система опалення приміщень 
торговельного комплексу передбачається електрична за допомогою дахових моно-
блочних центральних кондиціонерів. В якості опалювальних приладів у виробничих, 
службових та побутових приміщеннях прийнято електричні конвектори ф. "Atlantic"

Проектом передбачається встановлення лічильників обліку споживання води і 
електроенергії.

* Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього 
природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних 
екологічних ситуацій:

Атмосферне повітря: буде відбуватись незначне забруднення атмосферного 
повітря відпрацьованими газами автомобілів з відкритих автостоянок. 

Підземні та поверхневі води:  не можливе забруднення ґрунту та підземних вод 
нафтопродуктами завдяки влаштуванню водонепроникне покриття території.

Геологічне середовище: проектом передбачається інженерний захист території 
– для збереження існуючого  стану  навколишнього ґрунтового масиву та забудови,  
для запобігання негативного впливу  на існуючу будівлю виробничого корпусу, 
будівлі та споруди оточуючої території,  виконання  протизсувних заходів  у першу 
чергу,  у  відповідності до  вимог СУППР,  даним проектом передбачене  виконання 
планувальних робіт та  розробка виїмок з підрізанням  рельєфу  після улаштування  
комплексу  робіт  з інженерної підготовки території:

- улаштування огородження котловану підвалу блоку 3 проектованої будівлі ТЦ 
підпірною стіною з буронабивних паль діам. 0,52 м довжиною 10,8м; 

-   улаштування підпірних стін  (ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-4)  з буронабивних паль діам. 
420 мм довжиною 3,0-9,5 м, діам. 820 мм довжиною 7,2-15,24 м; 

- організації водовідведення  та застосування заходів з випередження замочування 
ґрунтів поверхневими водами з відведенням вод з території будмайданчику, від кот-
лованів та траншей, з укріпленням брівок  природних укосів  виїмок  (улаштуванням 
міцних ґрунтових валиків)  та улаштуванням тимчасового кріплення (по місцю) укосів, 
недопущення екскавації розріджених грунтів; 

- недопущення динамічних навантажень під час застосування будівельної техніки.  
- відведення поверхневих вод з території закритою системою, озеленення території.
Відходи: утворені відходи будуть вивозитися згідно з договорами із спеціалізо-

ваними підприємствами.
Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій - не прогнозується.

Кількісні і якісні показники рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяль-
ності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення 
діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

* Хімічне забруднення території в зоні впливів
При експлуатації відкритих гостьових автостоянок, кондитерських цехів з пекар-

нею в усій зоні впливу проектованого об'єкта прогнозуються такі залишкові впливи

Речовина Код Маса викидів, 

г/с т/рік

Діоксид азоту NO
2

301 0,00875941 0,09003444

Оксид вуглецю СО 337 0,0726265 0,74649632

Ангідрид сірчаний SO
2

330 0,00180129 0,01851465

Вуглеводні граничні C
12

-С
19

2754 0,01818984 0,18696557

Метан СН
4

410 0,00048663 0,00500185

Оксид азоту NO 304 0,00007671 0,00078845

Аміак NH
3

303 0,00000134 0,00001391

Сажа C 328 0,00054821 0,00563479

Бенз(а)пірен С
20

Н
12

703 0,0000024 0,00002441

Пил борошна 10361 0,001297 0,025928

Спирт етиловий С
2
H

5
OH 1061 0,019578 0,33814

Оцтова кислота CH
3
COOH 1555 0,002425 0,043894

Ацетальдегід C
2
H

4
O 1317 0,000469 0,008489

Акролеїн C
3
H

4
O 1301 0,000000051 0,00000105

ВСЬОГО 0,126261381 1,46992644

Тверді побутові відходи передбачені у кількості 614,77 т/рік. 

Розрахунки розсіювання на програмному комплексі "ЕОЛ 200 h" недоцільні, 
оскільки  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря незначні та не 
перевищують максимальних разових гранично допустимих концентрацій ГДК.мр.: 
< 0,05 NO

2
,  < 0,05 СО, < 0,01 SO

2
,  < 0,01 C

12
-С

19
, < 0,01 СН

4
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З урахуванням впливу проектованого об'єкта та фонового внеску пром-, енерго- і 
комунальних об’єктів міської інфраструктури, а також автотранспортних потоків забруд-
нення (об'єкт + фон) у приземному шарі атмосферного повітря становитиме, ГДК.мр: 

Частина ділянки NO
2

СО C
12

-С
19

Внесок пром-, енерго- і комунальних об’єктів міської 
інфраструктури

приземний шар 1,15 0,67 0,40

Внесок проектованого об'єкта

приземний шар 0,05 0,05 0,01

Внесок пром-, енерго- і комунальних об’єктів міської 
інфраструктури, автотранспортних потоків і про-
ектованого об'єкта

приземний шар 1,19 0,68 0,41

Згідно довідки ЦГО про фонові концентрації, на території міста спостерігається 
перевищення рівнів забруднення по азоту діоксиду, основним вкладником якого є 
транспорт. При експлуатації проектованого об’єта не передбачається збільшення 
транспорту в місті.  Вплив на території громадсько-торговельного комплексу 
обумовлений забрудненням від автотранспорту, забруднення приземному шарі не 
перевищує 0,05 ГДК.мр.NO

2
.

Рівні викидів по іншим забруднюючим речовинам  за проектом допустимі, оскіль-
ки в зоні впливу проектованого об'єкта відсутні перевищення їх санітарних норм.

Виходячи з вищенаведеного, проектований об’єкт забезпечить якість атмосфер-
ного повітря в межах санітарних і екологічних вимог.

Для зменшення впливу на атмосферне повітря проектом передбачається:
- теплопостачання об'єкта здійснюється від електричної мережі з застосування 

електричних кондиціонерів та електричних конвекторів;
- передбачений комплекс заходів з енергозбереження (утеплення фасадів; 

влаштування енергозберігаючих вікон та інш.).
* Шумовий вплив на населення
 Зведена таблиця

Примі-
щення

Саннорма 
L.A.екв.д/н

L.A.екв.д/н Переви-
щення 
норми

dL.А.вікна L.A.екв.д/н

Адмінпри-
міщення 

50 / - 56,0 / 47,3 +6,0/- +6,0/- +6,0/-

Зали 
кафе, рес-
торанів

55 / - +1,0/-

Зали мага-
зинів 

60 / - - / -

Рекомендується застосування склопакетів для адмінприміщень та залів кафе, 
ресторанів зі звукоізоляцією dL.А.вікна не менше 6 дБА. Застосування шумозахисних 
вікон забезпечує нормативний рівень шуму в приміщеннях.

Для забезпечення нормативних рівнів шуму в приміщеннях комплексу і на при-
леглій території згідно з вимогами ДБН В.1.1-31:2013, СН 3077-84 і ДСН 3.3.6.037-99 
необхідно передбачити виконання таких заходів:

1. Шумне інженерне обладнання має постачатися в шумозахищеному виконанні;
2. Інженерне обладнання необхідно встановити на віброізолюючі основи або 

монтувати із застосуванням підвісних віброізолюючих кріплень;
3. У канали припливно-витяжних вентиляційних агрегатів необхідно вбудувати 

ефективні глушники шуму;
4. Кріплення трубопроводів та магістральних металевих повітропроводів до огоро-

джувальних конструкцій має бути виконано із застосуванням звукоізоляційних кріплень;
5. Необхідно передбачити під’єднання повітроводів і трубопроводів до інженерного 

обладнання за допомогою гнучких вставок;
6. Прокладання інженерних мереж через стіни та перекриття має бути виконано 

із застосуванням вібророзв’язаних гільз.

* Вплив на поверхневі води
Водопостачання та каналізування – централізоване з підключенням до існуючих 

міських мереж. Влаштування твердого покриття території мікрорайону з відведенням 
дощового та талого стоків в міську дощову каналізацію з попереднім очищенням на 
ЛОС, що гарантує безпеку планованої діяльності для поверхневих вод.

* Вплив на геологічне середовище та ґрунти
Для збереження існуючого  стану  навколишнього ґрунтового масиву та забудо-

ви,  для запобігання негативного впливу  на існуючу будівлю виробничого корпусу, 
будівлі та споруди оточуючої території,  виконання  протизсувних заходів  у першу 
чергу,  у  відповідності до  вимог СУППР,  даним проектом передбачене  виконання 
планувальних робіт та  розробка виїмок з підрізанням  рельєфу  після улаштування  
комплексу  робіт  з інженерної підготовки території у складі: 

- улаштування огородження котловану підвалу блоку 3 проектованої будівлі ТЦ 
підпірною стіною з буронабивних паль діам. 0,52 м довжиною 10,8м; 

-   улаштування підпірних стін  (ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-4)  з буронабивних паль діам. 
420 мм довжиною 3,0-9,5 м, діам.820 мм довжиною 7,2-15,24 м; 

- організації водовідведення  та застосування заходів з випередження замочування 
ґрунтів поверхневими водами з відведенням вод з території будмайданчику, від кот-
лованів та траншей, з укріпленням брівок  природних укосів  виїмок  (улаштуванням 
міцних ґрунтових валиків)  та улаштуванням тимчасового кріплення (по місцю) укосів, 
недопущення екскавації розріджених грунтів; 

- недопущення динамічних навантажень під час застосування будівельної техніки.  

За умовами будівництва, враховуючи негативний вплив  інженерно-геологічних 
умов на об'єкт будівництва,  за   наявності на території будівництва поряд забудови  
зсувонебезпечних ділянок, наоснові ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти", 
п.3.4, приймаємо, що ділянка  проведення реконструкції  комплексу передбачається  
в зоні  можливого  розвитку небезпечних природних фізико-геологічних процесів 
деформацій земної поверхні.

На період проведення будівельних робіт рекомендується організувати  моніторинг 
технічного стану будівлі, що підлягає реконструкції, а також будівель оточуючої забудови. 

Реконструкцію та забудову  проектованих об'ємів  виконувати  під постійним на-
глядом та контролем за ходом будівельних робіт.  

Тверді відходи передбачено вивозити за окремими угодами.

* Вплив  на  рослинність
Поводження з зеленими насадженнями згідно Акту обстеження зелених наса-

джень №24 від 15.02.2017 р. Запроектовано видалення 79 од. дерев та 2 од. кущів, 
збереженню підлягає 14 од. дерев. Обсяги робіт по озелененню та благоустрою 
території надані в відомості обсягів робіт. Озеленення території виконується після 
закінчення прокладання всіх підземних мереж та устрою проїздів та тротуарів. Про-
ектом передбачається благоустрій та озеленення території.

Оцінки безпеки для життєдіяльності населення
Розміщення проектованого об'єкту забезпечує раціональне використання міських 

площ для задоволення потреб населення і має мінімальний негативний вплив на 
навколишнє середовище. 

Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:
- на атмосферне повітря - впливає в межах дозволених рівнів завдяки застосу-

ванню сучасного технологічного обладнання. Концентрація шкідливих речовин в 
приземному шарі атмосферного повітря не перевищує 0,01 ГДК.мр по всім інгре-
дієнтам шкідливих речовин;

- на поверхневі та підземні води – впливає в межах діючих нормативів. Відведення 
дощових і талих вод з території забудови виконується закритою системою з під-
ключенням до міської дощової каналізації - водонепроникне покриття; застосування 
конструкцій водоносних комунікацій, які не допускають витікань та водонасичення 
ґрунтів. Для запобігання забруднення підземних вод - відведення дощових і талих 
вод з території гостьових автостоянок до міської дощової каналізації;

- на геологічне середовище – Для збереження існуючого  стану  навколишнього 
ґрунтового масиву та забудови,  для запобігання негативного впливу  на існуючу 
будівлю виробничого корпусу, будівлі та споруди оточуючої території,  виконання  
протизсувних заходів  у першу чергу,  у  відповідності до  вимог СУППР,  даним про-
ектом передбачене  виконання планувальних робіт та  розробка виїмок з підрізанням  
рельєфу  після улаштування  комплексу  робіт  з інженерної підготовки території у складі:

-   улаштування підпірних стін  (ПС-1, ПС-2, ПС-3, ПС-4)  з буронабивних паль; 
- організації водовідведення  та застосування заходів з випередження замочування 

ґрунтів поверхневими водами з відведенням вод з території будмайданчику, від кот-
лованів та траншей, з укріпленням брівок  природних укосів  виїмок  (улаштуванням 
міцних грунтових валиків)  та улаштуванням тимчасового кріплення (по місцю) укосів, 
недопущення екскавації розріджених ґрунтів; 

- недопущення динамічних навантажень під час застосування будівельної техніки.  
- на ґрунти – впливає. Передбачене тверде асфальтобетонне покриття території. 

Відходи будуть накопичуватися на спеціально відведеному майданчику у контейнерах 
та вивозитися за призначенням на спеціально облаштовані полігони та на підпри-
ємства по утилізації;

- на соціальне середовище – не  впливає. Функціонування об’єкта в даному місці 
не створить погіршення умов проживання населення, бо негативний вплив його на 
навколишнє середовище – незначний. Позитивні аспекти – забезпечення населення 
громадсько-торговельним комплексом. Відповідно до проведених розрахунків ризик 
впливу планованої діяльності на здоров‘я населення від забруднення атмосферного 
повітря малий, оцінка рівня соціального ризику планованої діяльності також прийнятна.

- на флору -  впливає.  На території, що проектується, висаджуються дерева та 
чагарники, які мають такі властивості: дуже морозостійкі, посухостійкі, невибагливі 
до родючості ґрунту, газо- і зимостійкі.

- на фауну -  вплив в межах діючих нормативів, дана території протягом тривалого 
часу зазнавала постійного антропогенного впливу.

- на техногенне середовище – впливає в межах норм. Транзитна мережа  вну-
трішньоквартальної каналізації діам.150мм на даний момент перекладена поза межі 
проектованої  забудови та  підлягає збереженню  на час проведення демонтажних 
та будівельно-монтажних робіт у складі реконструкції з застосуванням відповідних 
заходів  із збереження та безперешкодного їх функціонування, що передбачені  в 
підготовчий період реконструкції.  

Транзитні мережі  зв’язку та електрокабелів  передбачені до перекладання  (з 
наступним застосуванням заходів із збереження та безперешкодного їх функці-
онування) поза межі проектованої забудови в підготовчий період реконструкції.  
Проектом передбачено підключення до інженерних мереж каналізації, водопроводу, 
електромереж, зовнішнього освітлення, доріг.

ЗАХОДИ, що гарантують здійснення планованої діяльності
відповідно до екологічних стандартів і нормативів
- Влаштування підпірних стін згідно ТУ СУППР
- будівництво з застосуванням сучасних екологічно безпечних технологій;
- застосування екологічно безпечного обладнання;
- влаштування шумозахисних вікон;
- відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної мережі;
- відведення дощових і талих вод з території з подальшим скидом до міської до-

щової каналізації з попереднім очищенням на ЛОС;
- утилізація, захоронення та знешкодження відходів;
- благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану. 

Перелік залишкових впливів
- Викиди від відкритих гостьових автостоянок: NO
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- Викиди з кондитерських цехів з пекарнею: пил борошна, С
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- Шум одиночних автомобілів при виїзді/заїзді L.А.мак.
- Господарсько-побутові стоки проектованого об'єкта.
- Стоки дощових і талих вод передбачено в дощову каналізацію з попереднім 

очищенням на ЛОС.                                  
- Утворення твердих побутових відходів.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості
 про плановану діяльність, мету та засоби її здійснення.

У зв’язку з цим, та на виконання вимог ст. 9, 10 Закону України "Про екологічну 
експертизу" від замовника вимагається здійснювати публікації у засобах масової 
інформації заяви про екологічні наслідки щодо цієї реконструкції з роз'ясненнями 
про призначення та відповідність діючому в Україні чинному законодавству.

Публікація в ЗМІ: попередня публікація заяви про наміри в газеті "Хрещатик" №44 
(4814) від 22 квітня 2016 р.

Ділянку планується використовувати для громадсько-торговельного комплексу 
на вул. Патріса Лумумби (вул.Іоанна Павла ІІ) , 5 у Печерському районі м.Києва.

Розташування проектованого об'єкта у зазначеному місці не порушує містобудівних 
вимог (ДБН 360-92** та відповідних змін до нього), санітарних вимог згідно з ДСП 173-
96, законів України про охорону навколишнього середовища та відповідних постанов 
уряду, тому не можлива негативна реакція на цю реконструкцію з боку громадськості.

 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення проектних рішень

у відповідності до норм і правил охорони НС і вимог екобезпеки
на всіх етапах реконструкції та експлуатації об'єкта планованої діяльності
- реконструкція та експлуатація об'єкта проектованої діяльності у відповідності з 

нормами і правилами охорони НС і вимог екобезпеки;
- в період реконструкції та експлуатації суворо дотримуватись технологічних 

режимів на всіх етапах. Виконувати всі заходи по зменшенню впливів на навколишнє 
середовище, систематично контролювати роботу технологічного та інженерного  
обладнання;

- вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при експлуатації 
об’єкту згідно з лімітами;

- озеленення території згідно з відомістю озеленення;
- отримати дозволи на викиди та скиди забруднюючих речовин згідно діючого 

законодавства. 

Інвестор (Замовник)                                             
ТОВ "НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПОСАД"      
Директор
М.М. Новікова

Генпроектувальник
ТОВ "АРХІТЕКТУРНИЙ СОЮЗ"
Директор
О.С. Бабушкінс
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СУСПІЛЬСТВОХрещатик
3 січня 2018 р.
№1 (5052)

Êàçàõñòàí óæå ð³ê ÿê âõîäèòü äî ñêëà-
äó êëþ÷îâîãî îðãàíó îäí³º¿ ç ãîëîâíèõ 
îðãàí³çàö³é – Ðàäè Áåçïåêè ÎÎÍ. Ó ñ³÷í³ 
2018 ðîêó öÿ êðà¿íà íà ì³ñÿöü çàñòóïàº 
íà ïîñàäó Ãîëîâè Ðàäè Áåçïåêè, òîáòî 
ìàº ìîæëèâ³ñòü, ÿêùî áóäå ïîòð³áíî, 
ñêëèêàòè åêñòðåí³ çàñ³äàííÿ, â³äêðèâàòè ³ 
âåñòè íàðàäè.  Òàêèì ÷èíîì, ó Êàçàõñòàíó 
ç’ÿâèòüñÿ øàíñ çðîáèòè ñâ³é ãîëîñ ó ðÿäàõ 
ÎÎÍ ãó÷í³øèì ³ îçâó÷èòè ñâî¿ ³í³ö³àòèâè íà 
íàéâèùîìó ð³âí³. Öåíòðàëüíèì ïèòàííÿì 
ãîëîâóâàííÿ Êàçàõñòàíó ñòàíå ïðèéíÿòòÿ 
Ðàäîþ Áåçïåêè äîêóìåíòà ïî Öåíòðàëüí³é 
Àç³¿ òà Àôãàí³ñòàíó (Ïðèì. éîãî ôîðìàò 
ïîêè íå âèçíà÷åíèé).  

Ðîçóì³þ÷è âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ âçÿâøè íà 
ñåáå ðîëü öåíòðàëüíîàç³àòñüêîãî ë³äåðà, Êàçàõ-
ñòàí ïðîñóâàº â ÎÎÍ íå ³í³ö³àòèâè ñâîº¿ êðà¿íè, à 
ðåã³îíàëüí³ òà ãëîáàëüí³ ïèòàííÿ.  Ó Öåíòðàëüí³é 
Àç³¿ óâàãà íåçì³ííî àêöåíòóºòüñÿ íà àôãàíñüê³é 
òåìàòèö³ ³ âñ³ì, ùî ïîâ’ÿçàíå ç íîðìàë³çàö³ºþ 
ñèòóàö³¿ â Àôãàí³ñòàí³: â³ä êîíòðòåðîðèñòè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ äî ãóìàí³òàðíèõ çóñèëü.  Ñàìå ãóìàí³-

òàðíîìó àñïåêòó àôãàíñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Êàçàõñòàí 
ïðèä³ëÿº îñîáëèâó óâàãó íàâ³òü òîä³, êîëè ³íø³ çà-
ñòîñîâóâàí³ ìåòîäè âèÿâèëèñÿ íååôåêòèâíèìè: 
â³éñüêîâ³ îïåðàö³¿, ÿê³ çàâåðøóþòüñÿ âèâîäîì 
êîíòèíãåíòó ³ âëèâàííÿ àñòðîíîì³÷íèõ ñóì â 
åêîíîì³êó Àôãàí³ñòàíó, ÿê³ ïðè âèñîêîìó ð³âí³ 
êîðóïö³¿ â êðà¿í³, òàê ³ íå äîõîäÿòü äî  àäðåñàò³â.  
Ãðîìàäÿíñüêà â³éíà òàì òðèâàº óæå ìàéæå 40 
ðîê³â.  Çà öåé ÷àñ âèðîñëî âæå ö³ëå ïîêîë³ííÿ 
ãðîìàäÿí êðà¿íè, ÿêå íå çíàº ³íøîãî æèòòÿ é ³í-
øî¿ ðîáîòè, à âì³º òðèìàòè â ðóêàõ ò³ëüêè çáðîþ.  
Äëÿ òîãî, ùîá çóïèíèòè â³éíó â Àôãàí³ñòàí³ ³ íà-
ëàãîäèòè íîðìàëüíå æèòòÿ, íåîáõ³äíî âèõîâàòè 
íîâå ïîêîë³ííÿ, ÿêå áóäå æèòè â ìèð³ ³ çàê³í÷èòü 
âîþâàòè. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó Êàçàõñòàí çàïóñòèâ 
ïðîãðàìó áåçêîøòîâíîãî íàâ÷àííÿ àôãàíñüêèõ 
ñòóäåíò³â â ñâî¿õ ÂÍÇ.  Çàâåðøèâøè íàâ÷àííÿ, 
ìîëîäü ïîâåðòàºòüñÿ íà áàòüê³âùèíó, äå ïðàöþº 
³íæåíåðàìè, äèïëîìàòàìè ³ ë³êàðÿìè.  Ì³æíàðîäíå 
ñï³âòîâàðèñòâî ìîæå â³äçíà÷èòè ïîçèòèâí³ çðó-
øåííÿ â àôãàíñüêîìó ïèòàíí³.  ² ç ïîçèö³¿ ÷ëåíà 
Ðàäè Áåçïåêè Êàçàõñòàí ìàº øàíñ çâåðíóòè óâàãó 
³íøèõ ó÷àñíèê³â ÎÎÍ ñàìå íà ãóìàí³òàðíèé àñïåêò 
âðåãóëþâàííÿ àôãàíñüêî¿ êðèçè.  

Ïðèì³òíî, ùî ïåðåë³ê ïèòàíü âåëèêî¿ Öåí-
òðàëüíî¿ Àç³¿ íå âè÷åðïóºòüñÿ ëèøå Àôãàí³ñòàíîì.  
Òóò ³ñíóº ùå áàãàòî ïðîáëåì: ïðîäîâîëü÷à òà 
åíåðãåòè÷íà áåçïåêà, ïèòàííÿ âîäîêîðèñòóâàííÿ, 
íåâèçíà÷åí³ äî ê³íöÿ êîðäîíè. Ïî êîæíîìó ç öèõ 
ïóíêò³â ó Êàçàõñòàíó º ñâî¿ ïëàíè âèð³øåííÿ.  
Ñïðîáà ðîçðîáêè òà ïðèéíÿòòÿ îêðåìîãî äî-
êóìåíòà ïî öåíòðàëüíîàç³àòñüê³é ïðîáëåìàòèö³, 
³í³ö³éîâàíà ñàìå Êàçàõñòàíîì íà ð³âí³ Ðàäè 
Áåçïåêè ÎÎÍ, – çíàêîâà ïîä³ÿ äëÿ ðåã³îíó.  Ùî 
ñòîñóºòüñÿ ãëîáàëüíèõ ³í³ö³àòèâ Êàçàõñòàíó, 
âîíè çàðàç ÿê í³êîëè àêòóàëüí³.

 Â óìîâàõ, êîëè ì³æíàðîäíèé òåðîðèçì íàáóâ 
êàòàñòðîô³÷íèõ ìàñøòàá³â ³ ñòåð âñ³ êîðäîíè, 
êîëè òåðàêò ìîæå ñòàòèñÿ â áóäü-ÿêîìó ì³ñö³ 
íà ïëàíåò³, â³äïîâ³äàòè íà öåé âèêëèê íåîáõ³äíî 

ºäèíèì ôðîíòîì, à òî÷í³øå ãëîáàëüíîþ àíòè-
òåðîðèñòè÷íîþ êîàë³ö³ºþ ï³ä åã³äîþ ÎÎÍ.  Ç 
³í³ö³àòèâîþ ¿¿ ñòâîðåííÿ Íóðñóëòàí Íàçàðáàºâ 
âèñòóïèâ ùå â 2015 ðîö³.  Ñåíñ ó òîìó, ùîá íå 
íàðîùóâàòè â³éñüêîâèé ïîòåíö³àë îäèí ïðîòè 
îäíîãî, à îá’ºäíàòèñÿ ïðîòè ñï³ëüíî¿ çàãðî-
çè.  Êàçàõñòàí ïðîïîíóº êðà¿íàì-÷ëåíàì ÎÎÍ 
ïåðåðàõîâóâàòè îäèí â³äñîòîê â³ä îáîðîííîãî 
áþäæåòó äî ñïåö³àëüíîãî Ôîíäó ç ô³íàíñóâàííÿ 
áîðîòüáè ç á³äí³ñòþ, ãîëîäîì ³ çì³íîþ êë³ìàòó.  
Âåëè÷åçí³ îñòðîâè ñì³òòÿ â îêåàí³, ì³ñòà, ÿê³ 
òîíóòü â îòðóéíèõ âèõëîïíèõ ãàçàõ, ÷àñò³ öó-
íàì³ òà çåìëåòðóñè – íà æàëü, öå âæå íå êàäðè 
ôàíòàñòè÷íèõ ô³ëüì³â, à ðîçïëàòà çà áëàãà 
öèâ³ë³çàö³¿.  Ùîá çóïèíèòè ìåòîäè÷íå çíèùåííÿ 
åêîëîã³¿ ïëàíåòè, íåîáõ³äíå ìàñîâå âïðîâà-
äæåííÿ «çåëåíèõ òåõíîëîã³é».  Ùîá ïðèâåðíóòè 
óâàãó äî ö³º¿ ïðîáëåìè, Êàçàõñòàí îðãàí³çóâàâ 
ì³æíàðîäíó âèñòàâêó ÅÊÑÏÎ â Àñòàí³ íà òåìó 
«Åíåðã³ÿ ìàéáóòíüîãî».  Ï³ñëÿ ¿¿ çàâåðøåííÿ áóëî 
³í³ö³éîâàíî ñòâîðåííÿ Öåíòðó ÎÎÍ ç ðîçâèòêó 
çåëåíèõ òåõíîëîã³é òà ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, 
äå êðà¿íè çìîãëè á îáì³íþâàòèñÿ äîñâ³äîì, 
çíàííÿìè ³ ô³íàíñîâîþ ï³äòðèìêîþ. 

 ² òå, ùî Êàçàõñòàí àêòèâíî ³ ö³ëåñïðÿìîâà-
íî ïðàöþº ÿê íåïîñò³éíèé ÷ëåí Ðàäè Áåçïåêè 
ÎÎÍ â íàïðÿìêó âèð³øåííÿ ïðîáëåì íå ò³ëüêè 
â îêðåìîìó öåíòðàëüíîàç³àòñüêîìó ðåã³îí³, à é 
ó âñüîìó ñâ³ò³, çíà÷èòü, ùî â³í çàâæäè ãîòîâèé 
ñï³âïðàöþâàòè ç ì³æíàðîäíèì ñï³âòîâàðèñòâîì. 
² º âñ³ ïåðåäóìîâè äî òîãî, ùî ðîáîòà â öüîìó 
íàïðÿì³ çàâæäè áóäå ïë³äíîþ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü - Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñî-
óòðèìóâà÷ - êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêò³â îðåíäè: ² ïîâåðõ íà âóë. Äî-
áðîõîòîâà, 11: ïëîùà 112,8 êâ. ì, âàðò³ñòü - 1973290,0 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) - 13273,66 
ãðí; ïëîùà 177,4 êâ.ì, âàðò³ñòü - 3082180,0 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) - 20732,80 ãðí; ïëîùà 
170,0 êâ.ì., âàðò³ñòü -2953610,0 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) - 19867,95 ãðí; ïëîùà 177,0 êâ.ì., 
âàðò³ñòü - 2917000,0 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) - 19621,69 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêàìè 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü - ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè - 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðè-
éìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 
97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê 424-34-87.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15-à:

1) âóë. Áàëüçàêà, 55-à, çàãàëüíà ïëîùà - 100,50 êâ.ì, 2-3 ïîâåðõè, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà 
îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî), âàðò³ñòü 
îá’ºêòà îðåíäè - 1 716 000,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè - 15 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 1 179,82 
ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, 
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ 
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 
29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 
çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, 
ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà Îðåíäîäàâåöü - Äí³ïðîâñüêà 
ðàéîííà â ì³ñò³ êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,20 êâ. ì 
ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ìèðîï³ëüñüêà âóë., 13-à.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2017 - 279900,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 

Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ áóôåòà, ÿêèé íå çä³éñíþº 

ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè - 6%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà - 1399,50 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 

02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá.311 Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà  îá’ºêòà  îðåíäè:  íåæèòëîâå  ïðèì³ùåííÿ  ïåðøîãî  ïîâåðõó ïëîùåþ 14,2 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 2. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2017 - 522 200,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñî-
óòðèìóâà÷: ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. 
²âàíà Ìàçåïè, 2, òåë. 254-46-70).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà 
ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé 
áåçîïëàòíèìè îðòåçàìè íà ñòîïó); íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 1 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 
435,17 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

Ó çâ’ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ðîçòàøîâàíà: 
ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, âóë. Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà, 15-à, ïðîøó áóòè 
ïðèñóòí³ì 12.01.2018 ð. î 10.00, âëàñíèê³â/êîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê, äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çàçíà÷åíèõ ä³ëÿíîê. Êîíòàêòíèé òåë. 
(067) 693-33-15 Â³êòîð.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 
2, êâ. 197, âèäàíå íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³ä 13.05.2011 
¹ 568-Ñ/Þ, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 
2, êâ. 314, âèäàíå íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³ä 13.05.2011 
¹ 568-Ñ/Þ, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 
2, êâ. 367, âèäàíå íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³ä 13.05.2011 
¹ 568-Ñ/Þ, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Ëàâðèíåíêî Ñâ³òëàíó ²âàí³âíó, âëàñ-
íèêà êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåðåñíåâà, áóä. 12-À, êâ. 13, çàðåºñòðîâàíå 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÿêî¿ íåâ³äîìå, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é 
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ªâðî-Ðåêîíñòðóêö³ÿ» 
äî Ëàâðèíåíêî Ñâ³òëàíè ²âàí³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà îïëàòó æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 22.01.2018 ð. î 12.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Êîøèöÿ, 5-À, êàá. 127.

Â ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.
Ñóääÿ

Ò.Î. Òðóñîâà

Казахстан просуває в ООН регіональні 
та глобальні питання

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.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 59002

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

ðåêëàìà

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.04.2017 ¹ 538 «Ïðî ðèíêîâå ôîðìóâàííÿ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåð-

ã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè», Ïîðÿäêîì ðîçðàõóíêó ðîç-
äð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, òàðèô³â íà ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ (ïåðåäà÷ó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ì³ñöåâèìè 
(ëîêàëüíèìè) åëåêòðîìåðåæàìè), òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì, çàòâåðäæåíèì 
ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 13.04.2017 ¹ 512, Ïîðÿäêîì ðèíêîâîãî ôîðìóâàííÿ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåð-
ã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ ñïîæèâà÷àì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 13.06.2016 ¹ 1129, ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 
28.12.2017 ¹ 1513 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè íà 2018 ð³ê» òà ëèñòà ÍÊÐÅÊÏ â³ä 25.04.2017 
¹ 4309/17.2.1/7-17 ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íà-
ñåëåííÿ, ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ç ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, 
ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç ñ³÷íÿ 2018 ðîêó

² êëàñ 
íàïðóãè 
(27,5 êÂ ³                                                                                                                                                
âèùå)

Êð³ì 
òîãî, 
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

II êëàñ 
íàïðóãè                                                                                                                                          
(äî 27,5 
êÂ)

Êð³ì   
òîãî,                                                                                                                                           
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïî-
òðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂòãîä 160,253 32,051 192,304 179,432 35,886 215,318

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./
êÂòãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ïîòóæíîñò³ – â 
äâîêðàòíîìó ðîçì³ð³ çà 1 êÂò çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè 
"Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åëåêòðîåíåðãå-
òèêó" â³ä 23.06.2005 ¹2706 òà Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 
11.06.1999, ãðí/êÂò (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè 
÷àñó âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà 
ÍÊÐÅ â³ä 20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè), ôàêñîãðàìà   ÄÏ  "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä  01.12.2017 
¹01/14392): 
• Í³÷íèé ïåð³îä;

• Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä;          

• Ï³êîâèé ïåð³îä:

0,25

1,02 

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä. 
ç 10 ãîä. äî 17 ãîä. 
ç 21 ãîä. äî 23 ãîä.                                                                                                                                             
 
ç 8 ãîä. äî 10 ãîä. 
ç 17 ãîä. äî 21 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè 
÷àñó âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà 
ÍÊÐÅ â³ä 20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
ôàêñîãðàìà ÄÏ "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä 01.12.2017 ¹01/14392:                                                                                                                                   

• Í³÷íèé ïåð³îä;                                                                                                         

• Äåííèé ïåð³îä:

0,35 

1,35

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:                                                                                                                                             

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä. 

ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.
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