
У СУБОТУ на площі біля Центру 
культури та мистецтв Дніпров-
ського району відбулось святку-
вання Масляної. Відкрив захід хор 
«Березничанка», який подарував 
свої найкращі творчі вітання усім 
присутнім. Серед почесних гостей 
на події були голова Дніпровської 
РДА Петро Онофрійчук, депутат 
Київради Павло Тесленко та боксер 
Денис Берінчик, який нещодавно 
здобув чемпіонський титул WBO 
Oriental в легкій вазі. Святкову 
атмосферу для дніпровчан ство-
рювали зразкові художні колек-
тиви «Танцювальний ансамбль 
«Гармонія» та «Ансамбль танцю 
«Талісман», ансамбль народної 
пісні «Вербиченька», «Фольклор-
ний ансамбль «Перлина Петро-
павлівки». А казку «Чумацький 
шлях» показали учасники театру 
народних традицій «Дзеркало». 

Усі бажаючі могли взяти участь 
у традиційних конкурсах, розвагах, 
інтерактивних іграх. А поряд зі сце-
ною гостей свята частували млин-
цями, тут же можна було придбати 
різноманітні сувеніри та смаколики. 
Масляна завершилась традиційним 
спаленням опудала. Вважалося, 
що разом зі спаленням люди по-
збавляються від усіх негараздів і 
напастей, які супроводжували їх 
у минулому. Попереду – весна, а 
з нею нові зустрічі й свята, споді-
вання, надії, задуми. 

Традиційно за ініціативи голо-
ви Святошинської РДА Володими-
ра Каретка та підтримки народно-
го депутата України Олександра 
Третьякова у Святошині Масляна 
завершується масовим гулян-
ням для всіх мешканців району. 
Цьогоріч місцеву громаду, що 
зібралася гучно та весело відсвят-

кувати проводи зими, гостинно 
приймав парк «Інтернаціональ-
ний». У причепуреній напередодні 
комунальниками зеленій зоні 
розташувалися ятки з головним 
атрибутом – млинцями, якими 
всіх охочих частували із джемом 
та гарячим чаєм. Та не лише при-
гощатися зібралися мешканці 
району, а й силою та спритністю 
помірятися. Традиційно українці 
з особливою радістю зустрічають 
весну: здавна молоді люди в цей 
день влаштовували різноманітні 
змагання. Не відступилися від 
народних традицій і святошинці. 
У парку було розгорнуто безліч 
майданчиків, де кожен охочий 
міг показати свою вдачу та по-
хизуватися своїми вміннями. Тут і 
подушками можна було побитися, 
сидячи на вузькій та підступній 
колоді. Особливо це подобало-
ся малечі. І знаний по багатьом 
фільмам слизький, височенний 
стовп у парку до свята встановили. 
А на самому вершечку повісили 
подарунок. Силачам також було, 
де розгорнутися, – і гирі покидали 
й канат перетягували. 

«Я із задоволенням уже не пер-
ший рік приходжу на це святку-
вання. Щоб побачити веселі, по-
червонілі від запальних конкурсів, 
щасливі обличчя святошинців, 

відчути разом із ними прихід 
весни, пробудження природи, 
сподівання на гарний, щедрий 
на позитивні зміни рік», – сказав 
голова Святошинської РДА Воло-
димир Каретко. 

У Гідропарку на острові До-
лобецький вихідними відбувся 
соціокультурний захід «Масляна» 
для сімей, які опинились у склад-
них життєвих обставинах. Свято 
пройшло у форматі весняного 
пікніка. Учасники дійства мали 
нагоду взяти участь у родинних 
змаганнях, конкурсах, квестах, 
подоланні смуги перешкод. На-
прикінці традиційно відбулося 
спалення опудала – «Чучеліни». 

У рамках заходу працював кон-
сультативний пункт, де спеціа-
лісти мережі Центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді м. 
Києва безкоштовно надавали по-
слуги родинам, які їх потребують. 

У неділю 18 лютого, наприкінці 
«масляного тижня», у Дарниці 
весело та цікаво пройшло свято 
«Проводи зими». Протягом дня 
у парку культури та відпочинку 
«Партизанська слава» усі охочі 
могли скуштувати млинці та інші 
смаколики, подивитися виступи 
творчих колективів, узяти участь 
у веселих конкурсах та спалити 
опудало зими �

У столиці вшанують 
пам’ять Героїв Небесної 
Сотні 

У Києві тривають заходи з нагоди Дня Героїв 
Небесної Сотні, які відзначають в державі 
щорічно 20 лютого. Відповідно до Указу 
Президента України від 11 лютого 2015 
року № 69/2015 «Про вшанування подвигу 
учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні» і розпоря-
дження уряду від 23 серпня 2017 року № 
574-р відповідний план заходів затвердив 
Київський міський голова Віталій Кличко. 

Так, 20 лютого відбудуться пам’ятні акції 
на Алеї Героїв Небесної Сотні. Також перед-
бачено проведення поминального молебню 
за загиблими. Урочисті та меморіальні за-
ходи за участю представників органів влади 
та громадськості триватимуть в усіх районах 
міста. У ці дні в Києві обмежать проведення 
розважальних подій, спортивних змагань 
та внесуть відповідні зміни до програм 
теле- і радіопередач комунальних ЗМІ. 
Окрім того, протягом лютого триватимуть 
тематичні виховні години, бесіди, книжкові 
та фотодокументальні виставки, конференції, 
круглі столи, експозиції у закладах освіти 
та культури, покладання квітів учнями до 
меморіалів пам’яті Героям Небесної Сотні.
Упродовж лютого у читальній залі Держар-
хіву м. Києва (вул. О. Теліги, 23) розгорнуть 
виставку, присвячену Революції Гідності. 

На час проведення заходів до Дня Героїв 
Небесної Сотні буде забезпечено посилену 
охорону громадського порядку і безпеку 
дорожнього руху, готовність сил і засобів 
оперативного реагування на можливе ви-
никнення надзвичайних ситуацій, а також 
чергування бригад меддопомоги. 

До 6.00 22 лютого заборонять рух авто 
вул. Хрещатик – від вул. Прорізної до Алеї 
Героїв Небесної Сотні в обох напрямках. 
У зв’язку з цим внесуть тимчасові зміни у 
рух маршрутів наземного пасажирського 
транспорту загального користування у 
місцях заборони руху авто. 

Київрада розширила 
перелік пільг 
для постраждалих 
під час Революції 
Гідності 

На пленарному засіданні Київради де-
путати внесли зміни до порядку надання 
додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв 
Небесної Сотні. Відтак надаються нові пільги 
та розширюються категорії отримувачів 
додаткових гарантій. До цього переліку 
включено киян, які під час Революції Гід-
ності отримали важкі, середньої важкості 
та легкі тілесні ушкодження. Із врахуванням 
принципу соцсправедливості, на постраж-
далих учасників подій поширюватиметься 
щорічна матдопомога. Надаватимуться 
кошти і компенсація витрат на лікування 
важких хворих, а також щомісячна допо-
мога на покриття 50% витрат на комуналку. 
Наразі право на отримання матдопомоги 
мають 324 особи, які постраждали під час 
Євромайдану. Окрім того, для членів сімей 
Героїв Небесної Сотні пропонується ввести 
додаткову гарантію — оздоровлення дітей 
віком до 7 років у супроводі матері, батька, 
або особи, яка їх замінює.
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Прощавай, зимо!
 �  Традиційними народними гуляннями відзначили у місті 
Масляну – свято, що символізує наближення весни

Традиційно в останній тиждень перед початком 
Великого посту слов’яни святкували Масляну. 
Упродовж свята люди вживали переважно 
вареники та млинці. З розмахом відзначили 
Масляну цими вихідними у столиці. Святкові 
дійства відбулися у всіх районах Києва. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

З розмахом від-
значили Масляну 
цими вихідними 
у столиці. Святкові 
дійства відбулися у 
всіх районах Києва



2

ДОКУМЕНТХрещатик
20 лютого 2018 р.
№20 (5071)

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, розташованій 
між будинками 4, 6-а, 6-б на 

вул. Сім’ї Хохлових 
у Шевченківському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 722/3729 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від  28.11.2017 № 543/3550

Звернення депутатів Київської міської ради 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо перегляду періоду надання пільг для осіб, 
які супроводжують осіб з інвалідністю

Про звернення депутатів 
Київської міської ради 

до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України 

щодо перегляду періоду 
надання пільг для осіб, 

які супроводжують осіб з інвалідністю 
Рішення Київської міської ради № 543/3550 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 28.11.2017 № 542/3549

Звернення депутатів Київської міської ради 
до Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України щодо скасування права 
народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд

Про звернення депутатів 
Київської міської ради 

до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України 

щодо скасування права народних депутатів 
та депутатів місцевих рад 
на безоплатний проїзд 

Рішення Київської міської ради № 542/3549 від 28 листопада 2017 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,44 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ 
áóäèíêàìè 4, 6-à, 6-á íà âóë. Ñ³ì’¿ Õîõëîâèõ ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Â³äïîâ³äíî äî àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 21 
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó» â³ä 22.10.1993 ¹ 3551-XII ³íâàë³äàì I ³ II 
ãðóïè íàäàºòüñÿ ïðàâî áåçïëàòíîãî ïðî¿çäó îäèí 
ðàç íà ð³ê (òóäè ³ íàçàä) çàë³çíè÷íèì, âîäíèì, 
ïîâ³òðÿíèì àáî ì³æì³ñüêèì àâòîìîá³ëüíèì òðàí-
ñïîðòîì, à îñîáàì, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòü ³íâàë³ä³â 
I ãðóïè (íå á³ëüøå îäíîãî ñóïðîâîäæóþ÷îãî), 
- 50-ïðîöåíòíà çíèæêà âàðòîñò³ ïðî¿çäó îäèí 
ðàç íà ð³ê (òóäè ³ íàçàä) çàçíà÷åíèìè âèäàìè 
òðàíñïîðòó.

Îäíàê â àáçàö³ òðåòüîìó ïóíêòó 21 ÷àñòèíè 
ïåðøî¿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ 
âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» 
âèçíà÷åíî, ùî ³íâàë³äàì â³éíè òà îñîáàì, ÿê³ 
ñóïðîâîäæóþòü ó ïî¿çäêàõ ³íâàë³ä³â I ãðóïè (íå 
á³ëüøå îäíîãî ñóïðîâîäæóþ÷îãî), íàäàºòüñÿ 
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ì³æì³ñüêèì òðàíñïîðòîì 
çàçíà÷åíèõ âèä³â ó ïåð³îä ç 1 æîâòíÿ ïî 15 òðàâíÿ 
ç 50-ïðîöåíòíîþ çíèæêîþ âàðòîñò³ ïðî¿çäó áåç 
îáìåæåííÿ ê³ëüêîñò³ ïî¿çäîê.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 38-1 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ 
³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³» â³ä 21.03.1991 ¹ 875-XII 
³íâàë³äè I òà II ãðóïè, ä³òè-³íâàë³äè òà îñîáè, ÿê³ 
ñóïðîâîäæóþòü ³íâàë³ä³â I ãðóïè àáî ä³òåé-³íâà-
ë³ä³â (íå á³ëüøå îäí³º¿ îñîáè, ÿêà ñóïðîâîäæóº 
³íâàë³äà I ãðóïè àáî äèòèíó-³íâàë³äà), ìàþòü ïðàâî 
íà áåçïëàòíèé ïðî¿çä ó ïàñàæèðñüêîìó ì³ñüêîìó 
òðàíñïîðò³ (êð³ì òàêñ³) çà íàÿâíîñò³ ïîñâ³ä÷åííÿ 
÷è äîâ³äêè, çàçíà÷åíèõ ó öüîìó Çàêîí³, à â ðàç³ 
çàïðîâàäæåííÿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îáë³êó 
îïëàòè ïðî¿çäó - òàêîæ åëåêòðîííîãî êâèòêà, 
ÿêèé âèäàºòüñÿ íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³.

Îäíàê ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 38-1 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³ 
³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³» âèçíà÷åíî, ùî ³íâàë³äè, 
ä³òè-³íâàë³äè òà îñîáè, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòü ³í-
âàë³ä³â ïåðøî¿ ãðóïè àáî ä³òåé-³íâàë³ä³â (íå 
á³ëüøå îäí³º¿ îñîáè, ÿêà ñóïðîâîäæóº ³íâàë³äà 

àáî äèòèíó-³íâàë³äà), ìàþòü ïðàâî íà 50-â³ä-
ñîòêîâó çíèæêó âàðòîñò³ ïðî¿çäó íà âíóòð³øí³õ 
ë³í³ÿõ (ìàðøðóòàõ) ïîâ³òðÿíîãî, çàë³çíè÷íîãî, 
ð³÷êîâîãî òà àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó â ïåð³îä 
ç 1 æîâòíÿ ïî 15 òðàâíÿ.

Òàê, äî äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÿê äî 
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ºâà ðåãóëÿðíî çâåðòàþòüñÿ îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
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âåäåíèõ Çàêîíàõ Óêðà¿íè. 

Áàãàòüîì îñîáàì ç ³íâàë³äí³ñòþ íåîáõ³äíå 
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ñïîðòîì ïðèçâîäèòü äî âåëèêèõ ô³íàíñîâèõ 
âèòðàò ãðîìàäÿí, ùî ñóïðîâîäæóþòü îñ³á ç 
³íâàë³äí³ñòþ.

Òàê, ïðîïîíóºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè øëÿõîì âèêëþ÷åííÿ 
ï³ëüãè â ïåð³îä ç 1 æîâòíÿ ïî 15 òðàâíÿ, çðî-
áèâøè ¿¿ íåîáìåæåíîþ â ïåð³îä³ äëÿ îñ³á, ÿê³ 
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Ïðîñèìî âàøî¿ ï³äòðèìêè ó âèð³øåíí³ ïî-
ðóøåíîãî ïèòàííÿ òà âèñëîâëþºìî ãîòîâí³ñòü 
ñï³âïðàöþâàòè òà áóòè çàïðîøåíèìè ïðè ï³äãî-
òîâö³ â³äïîâ³äíèõ çàêîíîïðîåêò³â òà ï³äçàêîííèõ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ïðîô³ëüíèõ êîì³-
òåòàõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó 
çàçíà÷åíîãî â íàøîìó çâåðíåíí³ ïèòàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ 
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öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãà-
çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà 
îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(www.kmr.gov.ua).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
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Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 23 Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà 
Óêðà¿íè» â³ä 17.11.1992 ¹2790-XII ó âèòðàòàõ íà 
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 
ïåðåäáà÷àþòüñÿ êîøòè íà ïðî¿çä íàðîäíèìè 
äåïóòàòàìè óñ³ìà âèäàìè òðàíñïîðòó. Êîøòî-
ðèñîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çàòâåðäæóºòüñÿ 
ë³ì³ò êîøò³â, ÿê³ ùîì³ñÿöÿ âèäàþòüñÿ êîæíîìó 
íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³ äëÿ êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ 
ïðî¿çäó òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè. 

Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä» â³ä 11.07.2002 
¹ 93-IV äåïóòàò ì³ñöåâî¿ ðàäè êîðèñòóºòüñÿ íà 
òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíî¿ ðàäè ïðàâîì áåçïëàòíîãî 
ïðî¿çäó íà çàë³çíè÷íîìó, àâòîìîá³ëüíîìó ³ 
âîäíîìó òðàíñïîðò³ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè 
âëàñíîñò³, à òàêîæ íà âñ³õ âèäàõ ì³ñüêîãî ïà-
ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó (çà âèíÿòêîì òàêñ³). 
Ó ðàç³ ÿêùî âñÿ òåðèòîð³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ðàäè 
çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó, òî 
ïðàâî áåçîïëàòíîãî ïðî¿çäó äåïóòàòà ì³ñöåâî¿ 
ðàäè ïîøèðþºòüñÿ íà âñþ òåðèòîð³þ íàñåëå-
íîãî ïóíêòó. Ïîðÿäîê òà óìîâè áåçïëàòíîãî 
ïðî¿çäó äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä âèçíà÷àþòüñÿ 
Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó 
¹1738 «Ïðî ïîðÿäîê òà óìîâè áåçïëàòíîãî ïðî-
¿çäó äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä» âñòàíîâëþºòüñÿ, 
ùî ïðàâî äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä íà áåçïëàòíèé 
ïðî¿çä òåðèòîð³ºþ â³äïîâ³äíî¿ ðàäè íà çàë³ç-
íè÷íîìó, àâòîìîá³ëüíîìó ³ âîäíîìó òðàíñïîðò³ 
íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, à òàêîæ âñ³ìà 

âèäàìè ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó (çà 
âèíÿòêîì òàêñ³) ðåàë³çóºòüñÿ øëÿõîì íàäàííÿ ¿ì 
â³äïîâ³äíîþ ì³ñöåâîþ ðàäîþ àáî ¿¿ âèêîíàâ÷èì 
îðãàíîì ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â òðèâàëîãî (ì³ñÿ÷í³, 
êâàðòàëüí³) àáî îäíîðàçîâîãî êîðèñòóâàííÿ - 
êâèòêè, òàëîíè, æåòîíè òîùî.

Ïðèäáàííÿ ì³ñöåâîþ ðàäîþ àáî ¿¿ âèêîíàâ÷èì 
îðãàíîì ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà 
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ïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó ìåæàõ àñèãíóâàíü 
íà óòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ðàäè.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ, â 
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№20 (5071)

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî 
â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà: 

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 112,72 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ îêðåìî ñòîÿ÷î¿ íåæèò-
ëîâî¿ áóä³âë³-òåïëèö³ íà òåðèòîð³¿ Ë³öåþ ¹ 303 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 9-à ç ìåòîþ 
ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü 
ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. 
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2017 ñòàíîâèòü 1099 100,00 ãðí.

Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2800,23 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – 
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê).Òåðì³í ïðè-
éíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323.Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè 
çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëàñà, 6-à, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: 2 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 35 íà 
âóë. Ãíàòà Þðè, 10-á, çàãàëüíà ïëîùà 37,0 êâ.ì. Âàðò³ñòü – 617810,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç 
ÏÄÂ) 7815,30 ãðí, çà 1 ãîäèíó (áåç ÏÄÂ) – 15,76 ãðí. 4 ïîâåðõ ÑØ ¹ 76 íà âóë. Æìåðèíñüêà, 8, çàãàëüíà ïëîùà 
34,22 êâ.ì. Âàðò³ñòü – 561130,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 7098,29 ãðí, çà 1 ãîäèíó (áåç 
ÏÄÂ) – 14,31 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü – çàíÿòòÿ ç øàõ³â. Çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ 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.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 41,50 êâ.ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Íèæí³é Âàë, 37/20 ë³ò. À, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1653100,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü 
îðåíäè – 9826,30 ãðí(7%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ïðîâåäåííÿ ìóçè÷íèõ òðåí³íã³â.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 
ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà,36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ 
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 882,7 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 44, ë³ò. "À".

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 882,7 êâ.ì. 
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 44, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ". 
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 882,7 êâ.ì, â ò.÷.: ç ¹ 1 ïî ¹ 16 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 24) ïëî-

ùåþ 239,10 êâ.ì, ç ¹ 1 ïî ¹ 42 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 28) ïëîùåþ 514,4 êâ.ì, ì³ñöÿ ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ïëîùåþ 129,20 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 29 326 680 (äâàäöÿòü äåâ'ÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà äâàäöÿòü ø³ñòü 
òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 2 932 668 (äâà ì³ëüéîíè äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü 
äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, ðîçïîðÿäæåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15 ëèïíÿ 1998 ðîêó ¹ 1463 çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ïàì'ÿòîê 
àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, îõîðîííèé ¹ 352. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè" óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî óêëàäàííÿ â ìàéáóòíüîìó îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿. 

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ñïëàòîþ âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðó àóêö³îíó, ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ – 

ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, 
áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 2 932 668 (äâà ì³ëüéîíè äåâ'ÿòñîò 
òðèäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ íà 
ðàõóíîê ¹ 26004012002549 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 40725814, îòðèìóâà÷: 
Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË".

5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 2 932 668 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá'ºêòà ïðè-
âàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26004012002549 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 
40725814, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË".

6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ áóäå ïðîâåäåíî 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. Ïðîäàâåöü – 

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè     (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, òåë.(044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË" òåë. (044) 599-02-86. Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 
12.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 14.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é).

Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðî-
äàæó îá'ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íà àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì 
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 09.09.2015 ¹ 1325, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 
25 âåðåñíÿ 2015 çà ¹ 1147/27592. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà ôîòîêîï³¿ äîêóìåíò³â, 
ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË": 
https://uakapital.com.ua/.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ – 12 áåðåçíÿ 2018 ðîêó äî 17.00. Ïðîòÿãîì äâîõ 
êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ó÷àñíèêè àóêö³îíó çîáîâ'ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà 
àóêö³îíó (01033, ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 58, îô³ñ 19) Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË") îðèã³íàëè çàÿâ 
íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî 
çàÿâè, à òàêîæ äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.

Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã 
Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, òà çàÿâè 
íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíêóðñ³ ùîäî îá'ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó 
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 
÷åðâíÿ 1998 ðîêó çà ¹ 400/2840.

Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïî-
äàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.

8. Îçíàéîìèòèñü ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 44, ë³ò. "À".
Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè ïðî îá'ºêò ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë "Ïðèâàòèçàö³ÿ" (www.gukv.gov.ua/ âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà íà ñàéò³ îðãàí³çàòîðà 
àóêö³îíó (https://uakapital.com.ua/). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ ç 11.00 äî 17.00, îá³äíÿ 
ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó òåë. (044) 599-02-86.

Îãîëîøåííÿ êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ 

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ àäì³í³ñòðàö³¿

Îá'ºêò îðåíäè 
(àäðåñà, ïëîùà 

òåõí³÷íà õàðàêòå-
ðèñòèêà)

Âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüî-
âèì ïðèçíà÷åííÿì

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí 

(áåç ÏÄÂ)*

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ 
ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåí-

äè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìó-
âà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

âóë. Ïóãà÷îâà, 17 
15,5 êâ.ì 

1-èé ïîâåðõ

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 

çä³éñíþº ïîáóòîâå îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 
(ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ôîòî-

ãðàô³¿)

1495,99 

(96,51 ãðí çà 1 êâ.ì)
2991,98

ð/ð 26008302839918 
ÃÓ ÄÊÓ ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿â-

ñüêî¿ îáë. 
ÀÒ "Îùàäáàíê" 

êîä áàíêó 322669, 
ªÄÐÏÎÓ 34966254 
²ÏÍ 349662526590

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó 

äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî 
ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì âèçíà÷åíèì çàêîíîì). 

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàð-

ò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
– âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
– äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà 

óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèòðàòè íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ 

òåðèòîð³¿,
– âàðò³ñòü ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåð-

íîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî-áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó 
ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ 
äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòè-
ïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó 
îá'ºêòà îðåíäè;

– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè âñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ 
îðåíäè;

– óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó íà ïàì'ÿòêó êóëüòóðíî¿ ñïàäèíè;
– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçà-

ëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ 
ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì 
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëî-
øåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ 
çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëî-
øåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº (çà àäðåñîþ: 01030, 
ì. Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208, ÷àñ ðîáîòè 
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: ïí. – ÷ò. 

ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45): íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ 
â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Íà êîíêóðñ" ïðîøíóðîâàí³ 
òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì (êîíâåðò ìàº áóòè 
îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì 
íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó, õàðàêòåðèñòèêè îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, 
ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷), ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â 
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 12.03.2018:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. 
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðè-

äè÷íî¿ îñîáè; 
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì;
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà 

ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî 
äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:
– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó 

äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé 
âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó 
ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî 
ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì 

ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêî¿ âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì 
êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ 
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 16.03.2018 î 10.30 çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 406. Òåëåôîí äëÿ äî-
â³äîê 235-00-77.

Êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:
Íàéá³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè òà, çà óìîâ âçÿòòÿ çîáîâ'ÿçàíü, 

âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó.
Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ïðîïîçèö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü 

óìîâàì êîíêóðñó, ïåðåìîæåöü âèçíà÷àºòüñÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ 
çà êðèòåð³ºì íàéá³ëüøî¿ çàïðîïîíîâàíî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/
áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó.

* êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿

¹ 
ç/ï

Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (íàçâà, êîä ªÄÐÏÎÓ, 
þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ Ðåºñòðîâèé 
íîìåð ìàéíà

Ì³ñöåçíàõîä- 
æåííÿ îá'ºêòà 

îðåíäè

Çàãàëüíà 
ïëîùà 
ì êâ.

Âàðò³ñòü ìàéíà 
çà íåçàëåæíîþ 

îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî 
ìîæëèâèé 

ñòðîê îðåíäè

Ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

1

Äåðæàâíà 
àóäèòîðñüêà 

ñëóæáà 
Óêðà¿íè

37499058, Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî 
«Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ êîìïëåêñíîãî 

çàáåçïå÷åííÿ», 03164, ì. Êè¿â, âóë. Ìà-
ëèíñüêà, 4-à, êîðï. Ëàáîðàòîðíèé, 01-4, 

òåë. (044) 468-21-68

Íåðóõîìå ìàé-
íî-íåæèòëîâ³ 

ïðèì³ùåííÿ íà 
1-ìó ïîâåðñ³ 

áóä³âë³

-

ì. Êè¿â, 
âóë. Ìàëèí-

ñüêà, 4-à, 
êîðï. Ëàáîðà-
òîðíèé, 01-4

33,50
359930,00 

ãðí ñòàíîì íà 
31.12.2017 ð.

2,5 ðîêè

Ðîçì³ùåííÿ: 
Îô³ñó 
(33,50 
êâ.ì)

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 04073, ì. Êè¿â, âóë. Êîïèë³âñüêà, 67, êîðï. 5, 
òåë. 468-21-68. Çàÿâè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Çàÿâà ïðî îðåíäó» ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà 
îäèí îá'ºêò îðåíäè îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî éîãî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç. Ç ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà».

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ 
íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ 

ïëîùåþ 191,5 êâ.ì íà âóë. Ùåêàâèöüêà, 37/48, ë³ò. "À"

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 191,5 êâ. ì 
Àäðåñà: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Ùåêàâèöüêà, 37/48, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 

æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà". 
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 191,5 êâ. ì, â òîìó ÷èñë³: ç ¹ 1 ïî ¹ 12 (ãðóïà 

ïðèì³ùåíü ¹ 1À) ïëîùåþ 134,5 êâ. ì, ç ¹ 1 ïî ¹ 5 (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 33) ïëîùåþ 57,0 êâ. ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 3 535 920 (òðè ì³ëüéîíè ï'ÿòñîò òðèäöÿòü ï'ÿòü òèñÿ÷ 

äåâ'ÿòñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 353 592 (òðèñòà 

ï'ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî äâ³) ãðèâí³. 
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ñïëàòîþ âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðó àóêö³îíó, ç óêëàäàííÿì äîãî-

âîðó êóï³âë³ – ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 353 592 (òðèñòà 
ï'ÿòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî äâ³) ãðèâí³, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çà-
ÿâè ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹26004012002549 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä 
ªÄÐÏÎÓ: 40725814, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË".

5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 353 592,0 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ 
ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹26004012002549 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä 
áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 40725814, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË".

6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ áóäå ïðîâåäåíî 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó.
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, òåë. 
(044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË" òåë. (044) 599-02-86.
Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 10.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 12.00 (çàê³í÷åííÿ 

ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é).
Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é 

ôîðì³ ïðîäàæó îá'ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íà àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè, 
çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 09.09.2015 ¹ 1325, çàðåºñòðî-
âàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 25 âåðåñíÿ 2015 çà ¹ 1147/27592.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà ôîòîêîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè 
äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË": 
https://uakapital.com.ua/.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ – 12 áåðåçíÿ 2018 ðîêó äî 17.00.
Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ó÷àñíèêè àóêö³îíó çîáîâ'ÿçàí³ íàä³-

ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01033, ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 58, îô³ñ 19), Òîâàðíà 
á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË") îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà 
íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè, à òàêîæ äîêàçè íàä-
ñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â. Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é 
ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ 
äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíêóðñ³ ùîäî 
îá'ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà 
Óêðà¿íè ¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 ÷åðâíÿ 
1998 ðîêó çà ¹ 400/2840. Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó 
àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.

8. Îçíàéîìèòèñü ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ùåêàâèöüêà, 
37/48, ë³ò. "À".

Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè ïðî îá'ºêò ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ 
Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë "Ïðèâàòèçàö³ÿ" (www.gukv.gov.ua/ 
âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà íà ñàéò³ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (https://uakapital.com.ua/).

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ ç 11.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 
13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó òåë. (044) 599-02-86.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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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 60096

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

ПИТАННЯ про увіковічення пам’яті 
Чурюмова обговорювали ще вес-
ною-2017 на одному із засідань ко-
місії Київради з питань культури, 
туризму та інформполітики. Тоді ж 
столичні депутати,зважаючи на іні-
ціативу з боку громадськості, зверну-
лися до товариства «Знання» (якому 
підпорядкований планетарій). Але, 
як не дивно, панове науковці дану 
пропозицію проігнорували. 

«Після розгляду у Київраді по-
трібно було отримати відповідне 
рішення на президії товариства 
«Знання», — говорить громадський 
діяч Олег Гримальський.— З того 
часу, як підготували необхідні до-
кументи, минуло вже більше півроку. 
Проте,незважаючи на цілу низку 
листів до товариства, весь цей процес 
поки що «застопорився». Хочеться 
вірити, що нам усе-таки вдасться 
увіковічити ім’я видатного науковця, 

який був директором планетарію 
більше десяти років». 

Як стало відомо, ще при житті 
астронома в його честь назвали дві 
комети — Чурюмова-Герасименко 
та Чурюмова-Солодовникова. До 
першої з них навіть відправили 
космічну місію «Розетта», що стала 
експериментом тисячоліття. Не 
звертаючи увагу на свій досить 
поважний вік, Клим Іванович вів 
доволі активний спосіб життя: 
був членом-кореспондентом НАН 
України, директором Київського 
планетарію, головним редактором 
науково-популярного часопису 
«Наше небо», президентом Україн-
ського товариства аматорів астро-
номії та професором Київського 
університету імені Шевченка. 

За його ініціативою, Міжнародний 
астрономічний союз назвав націо-
нальними іменами-символами малі 

планети: 2427 Кобзар — на честь 
Шевченка, 2428 Каменяр — на честь 
Франка, 2431 Сковорода — на честь 
відомого українського філософа XVIII 
століття, 22616 Боголюбов — на честь 
радянського фізика і математика. Ще 
одній планеті Клим Іванович присво-
їв ім’я «Кнушевія» на честь КНУ імені 
Шевченка. Про це сам учений написав 
у науковому часописі «Наше небо»: 
«Віддаючи належне астрономічним 
правилам і традиціям у назвах нових 
небесних тіл, це ім’я буде звучати 
саме так, нагадуючи всім про наш 
Університет, Київ, Україну». 

За роки активної праці Чурюмов 
опублікував понад 800 наукових робіт, 
у тому числі 4 монографії та 4 на-
вчальні посібники. Організував і про-
вів 15 міжнародних астрономічних 
конференцій. Під його керівництвом 
було захищено 11 кандидатських 
дисертацій із фізики комет і теорії 
та методики викладання астрономії. 

З огляду на такі заслуги стає не-
зрозуміло: чому київському пла-
нетарію й досі не присвоїли ім’я 
видатного українського астронома? 

«Ми розглядали це питання на за-
сіданні президії товариства «Знання». 
Я сам виступав за те, щоб планетарій 
назвати в честь Чурюмова, — пояснює 
голова правління товариства «Зна-
ння» Василь Кушерець. — Проте існує 
безліч точок зору, оскільки є багато 
астрономів. Скажімо, Київський пла-
нетарій був заснований професором 
Сергієм Всехсвятським, який створив 
систему планетаріїв по всій країні. До 
нас зверталися і по Всехсвятському, 
і по Лєбєдєву, і по Каденюку. Є ще й 
інші пропозиції. Тому не хочеться 
нікого дратувати. Тим більше, що в 
той час, коли Чурюмов був дирек-
тором планетарію, там навіть не 
було його трудової книжки. Тому ми 
вирішили зачекати. Наразі готуємо 
меморіальну дошку, узгодили її ескіз 
із донькою астронома Тетяною Кли-
мівною. Таким чином увіковічнимо 
пам’ять вченого…»    

Чим завершаться 
«зоряні» суперечки? 

 � Учені не можуть увіковічити пам’ять 
астронома Клима Чурюмова 

Чи присвоять Київському планетарію ім’я видатного 
українського вченого Клима Чурюмова? Позитивну відповідь 
на це питання у Київраді надали ще торік. Проте, незважаючи 
на позицію столичних депутатів і громадськості, далі гучних 
заяв справа так і не пішла… 

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ   спеціально для «Хрещатика» 

Вікторія МУХА, депутат Київради: 
— Вшанування пам’яті Клима Чурюмова — це питання розглядалося на засіданні постійної 

комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики. З такою ініціативою 
до нас звернувся громадський діяч Олег Гримальський. Він повідомив про бажання наукової 
спільноти, колективу Київського планетарію товариства «Знання» та родини астронома при-
своїти планетарію ім’я видатного астронома, члена Національної академії наук України, який 
пішов з життя у 2016 році. 

Наша комісія одноголосно підтримала таку ініціативу та роз’яснила процедуру перейме-
нування. Проте ми врахували той факт, що Київський планетарій не є юридичною особою, оскільки перебуває в 
структурі управління товариства «Знання», яке є приватною структурою. Отже, повноважень здійснювати пере-
йменування Київрада не має. Ми рекомендували, щоб на зборах трудового колективу розглянули питання щодо 
надання Київському планетарію ім’я Клима Чурюмова. Проте подальший перебіг подій нам невідомий, жодної 
відповіді ми так і не отримали. . . 

коментаркоментар

19 лютого у Київському планетарії організували 
вечір пам’яті відомого українського астронома Клима 
Чурюмова. Цього дня йому виповнилося би 81. Видатний 
учений пішов із життя майже півтора роки тому, але 
його наукові дослідження та відкриття залишаються 
актуальними й досі. 

Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ  спеціально для «Хрещатика» 

КЛИМ ІВАНОВИЧ ще при житті став широко відомим спеціалістом 
у галузі фізики малих тіл Сонячної системи (комет і астероїдів). 
Він був великим ентузіастом спостережень, оскільки вважав, що 
це є основним джерелом отримання знань в астрономічній науці. 

«Незважаючи на поважний вік, Чурюмов особисто брав участь у 
спостереженнях на телескопах, — ділиться своїми спогадами завіду-
вач сектору Астрономічної обсерваторії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Валерій Клещонок. –Він дуже 
любив досліджувати саме комети — вічних мандрівників Сонячної 
системи, був у захопленні від їх краси, унікальності та неперед-
бачуваності. Також йому вдавалося залучати до справи вивчення 
комет фахівців із інших напрямів досліджень, що знайшло своє 
відображення у великій кількості наукових статей. І комети пла-
тили взаємністю. Як виявилося, комета Чурюмова-Герасименко 
має дуже зручну орбіту для дослідження космічними апаратами. 
Саме ця обставина виявилася основною для того, щоб Європейське 
космічне агентство відправило 2 березня 2004 космічну місію «Роз-
етта» з метою дослідження внутрішньої атмосфери комети та її 
ядра. Довгих десять років космічний апарат наближався до комети. 
12 листопада 2014-го вперше в історії науки посадковий модуль 
сів на поверхню ядра комети і передав на Землю унікальні дані». 

Детальніше про це розповідається у фільмі «Розетта», проде-
монстрованому у планетарії в честь дня народження астронома. 
У документальній кінострічці перед очима глядачів відкривається 
захоплююча подорож автоматичної міжпланетної станції, яку було 
запущено у березні-2004 до комети 67P/Чурюмова-Герасименко. 
Йдеться про перший космічний апарат, котрий завершив свій по-
літ 30 вересня 2016 року і здійснив посадку на комету. Програма 
польоту включала чотири гравітаційних маневри біля Землі та 
Марса, причому навіть невеликі відхилення загрожували повним 
фіаско. Внаслідок отриманих результатів було спростовано раніше 
прийняту теорію про те, що вода на нашій планеті має кометне 
походження. 

«Внаслідок роботи космічної місії «Розетта» вдалося отримати 
величезний об’єм наукової інформації, який суттєво розширив 
наші уявлення про природу комет, — продовжує Валерій Кле-
щонок. — Ці дані й досі продовжують залишатися унікальним 
об’єктом для дослідження і слугувати джерелом цінної бази для 
вчених всього світу. Американське космічне агентство НАСА 
планує нову експедицію до комети Чурюмова-Герасименко 
(проект CAESAR). Крім дослідження, безпосередньо з космічного 
апарату планується вперше отримати проби кометної речовини 
і повернути їх на Землю для поглибленого вивчення в умовах 
земних лабораторій. Це означає, що відкриття Клима Чурюмова 
продовжують служити людству»  

 � Український астроном спростував 
теорію про те, що вода на Землі має 
кометне походження

Таємниця Таємниця 
космічної «Розетти»космічної «Розетти»  
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