
УЧОРА з нагоди Дня Героїв Небес-
ної Сотні Президент України Петро 
Порошенко разом з дружиною 
вшанував пам’ять розстріляних 
під час Революції Гідності. Вони 
прибули до Хреста на Алеї Героїв 
Небесної Сотні, де вклонилися 
загиблим і встановили лампадки 
біля їхніх фотопортретів. 

«Герої Небесної Сотні – справж-
ні янголи-охоронці України. Вони 
віддали найголовніше, що у них 
було, – свої життя – за кращу долю 
для нас, назавжди ставши орієн-
тиром для майбутніх поколінь 
вільних українців. Герої не вмира-
ють...» – зазначив глава держави. 

Президент також прокоменту-
вав спорудження Національного 
меморіального комплексу Героїв 
Небесної Сотні. За його словами, 
музей відповідає очікуванням сус-
пільства. Він також наголосив, що 

збереження пам’яті про відважних 
людей, які у 2014 році виступили 
проти режиму влади, – почесний 
обов’язок. 

Окрім цього Петро Порошенко 
разом з Мариною Порошенко взяв 
участь в панахиді за загиблими 
активістами Революції Гідності. 
Богослужіння у Михайлівському 
Золотоверхому соборі відправив 
Святіший Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет. 

Святіший Патріарх відзначив, 
що сьогоднішня молитва за кра-
щих українців, які віддали своє 
життя за волю України. «Доки в 
Україні будуть такі мужні сини 
і дочки, Україна – незборима. І 
ворог теж має це знати», – зазна-
чив Філарет. 

За його словами, обов’язок всіх 
українців не лише пам’ятати про 
подвиг Героїв Небесної Сотні, але 

і молитися за них, і не забувати, 
що зі смертю життя не припи-
няється. «Смерть не є поразкою. 
Смерть часто буває перемогою, як і 
в цьому випадку», – наголосив він. 

У вівторок Президент Петро 
Порошенко разом з дружиною 
Мариною також взяв участь у пре-
зентації проекту-переможця но-
мінації «Меморіал Героїв Небесної 
Сотні» Міжнародного відкритого 
архітектурного конкурсу проектів 
на кращу проектну пропозицію 
щодо об’єкта «Національний ме-
моріальний комплекс Героїв Не-
бесної Сотні – Музей Революції 
Гідності». 

Глава держави зазначив, що 
минуло вже 4 роки від трагічних 
подій 18-20 лютого 2014 року, коли 
Україна втратила 107 найкращих 
своїх синів та доньок – Героїв Не-
бесної Сотні, які віддали свої жит-
тя за те, щоб зупинити свавілля, за 
те, щоб перемогти. «Перемогти у 
боротьбі за Україну», – сказав він. 

Президент нагадав, що на Май-
дані Незалежності в Києві були 
виставлені всі проекти, що брали 
участь у конкурсі. «Я навмисно не 
висловлював свою позицію, коли 
дивився на представлені зразки. 
Деякі мені не подобались. Деякі 
надихали. Але дуже важливо, щоб 
це брало за серце кожного, хто до 
них підійде», – зауважив Петро 
Порошенко. 

Він також відзначив важли-
вість думки родин Героїв Небесної 
Сот ні. 

Голова журі Міжнародного від-
критого архітектурного конкурсу 
Матіас Зауербрух повідомив, що у 
фінальній частині взяли участь 9 
проектів з різних країн, включно 
з Україною, та оголосив пере-
можців, які зайняли перші три 
місця. Ними стали два проекти з 
Німеччини та один з України. Пе-
реможцем конкурсу стала робота 
двох львів’янок – Ірини Волинець 
та Марії Процик. 

«Ми мали дуже цікавий, на-
сичений день вчора з багатьма 
дискусіями, які надихали нас і 
наших українських партнерів», 
– розповів Матіас Зауербрух про 
процес відбору переможців. 

«Це дуже символічно, що пере-
міг український проект», – підсу-
мував глава держави та подякував 
всім учасникам за небайдужість, 
щире ставлення до цієї надзви-
чайно почесної місії. 

У ці дні на Майдані Незалеж-
ності проходить виставка «Май-
дан: ландшафти пам’яті». А в 
Будинку актора відбувся концерт 
пам’яті Героїв Небесної Сотні, 
під час якого прозвучали вірші, 
присвячені постраждалим під 
час подій на Майдані взимку 
2013-2014 років, а також загиблим 
воїнам АТО  �

Від початку року 
в столиці відбулось 
418 ярмарків 

У столиці за січень на сільськогосподарських 
ярмарках реалізовано 5,6 тонни харчових 
продуктів першої необхідності. Загалом у 
Києві від початку року відбулось 418 яр-
маркових заходів. 

Проведення таких заходів має на меті 
найбільше задоволення споживчого попиту 
населення на якісні продукти харчування. 
Сільськогосподарські та сезонні ярмарки від-
буваються згідно із затвердженим графіком 
упродовж тижня майже в кожному районі 
міста. Проте особливою популярністю у киян 
користуються ті, що проходять у вихідні та 
передсвяткові дні. 

«Ярмарки є достатньо популярними, 
оскільки дають можливість поруч із будинком 
чи в межах житлового кварталу придбати 
якісну продукцію за доступними цінами», 
– повідомив директор Департаменту про-
мисловості та розвитку підприємництва 
КМДА Андрій Мельничук. 

Щотижня участь у ярмарках беруть понад 
2,5 тисячі фермерських господарств, підпри-
ємств харчової та переробної промисловості 
та суб’єктів підприємницької діяльності, 
майже 80% із яких є безпосередніми ви-
робниками продукції. 

Показник 
захворюваності 
на грип та ГРВІ в Києві 
нижче епідпорогу 
на 13% 

Наразі у місті інтенсивність епідемічного 
процесу на рівні, характерному для даного 
періоду року. За 7-й тиждень епідсезону 
зареєстровано 27 638 хворих на грип та 
ГРВІ (за 6-й тиждень захворіло 25 831), 
спостерігається зростання захворюваності, 
якщо порівнювати з попереднім тижнем, 
на 6,5%. Показник захворюваності склав 
944,0 (за 6-й тиждень 882,9) та є нижчим 
епідемічного порогу на 13%. Про це по-
відомив перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. 

У місті тривають активні 
підготовчі роботи 
до капремонту доріг 

Поки тривають зимові місяці, столичні до-
рожники виконують важливі підготовчі 
заходи до капітального ремонту доріг. Як 
наголосили в КК «Київавтодор», це дасть 
змогу навесні, за сприятливих погодних умов, 
одразу розпочати роботи з асфальтування. 
Так, наразі на двох потужних об’єктах – ву-
лицях Алма-Атинській та Сім’ї Кульженків – 
триває прокладання дощової каналізації та 
основ дорожнього одягу. 

До уваги киян! 

Комунальним підприємством «Головний 
інформаційно-обчислювальний центр» 
змінено адресу загальної електронної по-
шти управління з питань звернень грома-
дян апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

Нова поштова адреса електронної скринь-
ки для надсилання електронних звернень: 
zvernen@kmda.gov.ua.
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 �  Чотири роки тому воїни Небесної Сотні рушили у безсмертя, 
віддавши життя за вільну, незалежну, європейську Україну 

р

У четвертий раз в нашій державі проходять 
акції, присвячені пам’яті тих, хто віддав свої 
життя під час подій Революції Гідності. 4 
роки тому стався жорстокий розстріл 107 
активістів у центрі столиці. У пам’ять про них 
було організовано низку меморіальних заходів 
на Алеї Героїв Небесної Сотні, на Майдані 
Незалежності, в інших місцях Києва. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні у столиці провели низку меморіальних заходів, присвячених пам’яті загиблих учасників Революції Гідності
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Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,27 га, розташованій між будинками 
№№ 2/4 та 6 на вул. Соціалістичній та будинком 

№ 7 на вул. Авіаконструктора Антонова 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 732/3739 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:

Про надання статусу скверу земельній 
ділянці орієнтовною площею 0,27 га, розташованій 

на вул. Авіаконструктора Антонова, 13 
у Солом’янському районі м.Києва

Рішення Київської міської ради № 731/3738 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:

Про надання статусу скверу земельній ділянці за 
адресою: вул. Малишка, 19 загальною площею 0,55 га в 

Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 730/3737 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 7, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 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:

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 
1,08 га (код ділянки: 75:185:0004), розташованій біля 
будинку 3 на вул. Чорнобильській у Святошинському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 729/3736 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 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
площею 0,8 га (в межах ділянки з кодом: 75:059:0001), 
розташованій біля будинків 8-а та 10 на вул. Семашка 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 728/3735 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 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè ¹¹ 2/4 òà 6 íà 
âóë. Ñîö³àë³ñòè÷í³é òà áóäèíêîì ¹ 7 íà âóë. 
Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà:

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¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷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. 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

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä»:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ êîøò³â 
ìåöåíàò³â äëÿ áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàí-
íÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, 
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹714/2783, äîäàâøè çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî 
ïåðåë³êó ñêâåð³â Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

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. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòî-
íîâà, 13 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà:

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 
÷èííîñò³ 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 êîìïëåê-
ñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 
2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 19.07.2005 ¹806/3381, âêëþ÷èâøè äî 
ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äà-
þòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
çàçíà÷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. 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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,55 ãà íà âóë. Ìàëèøêà, 19 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî 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 
â êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 1,08 ãà (êîä ä³ëÿíêè: 75:185:0004), ðîç-
òàøîâàí³é á³ëÿ áóäèíêó 3 íà âóë. ×îðíîáèëüñüê³é 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2.  Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè  êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà  Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572 (òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì»), âêëþ÷èâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà-
÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â 
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

 3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ ïëîùåþ 1,08 ãà (êîä ä³ëÿíêè: 75:185:0004), 
ðîçòàøîâàíîþ á³ëÿ áóäèíêó 3 íà âóë. ×îðíî-
áèëüñüê³é ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,08 ãà (êîä ä³ëÿíêè: 
75:185:0004),  ðîçòàøîâàíî¿ á³ëÿ áóäèíêó 3 íà âóë. 
×îðíîáèëüñüê³é ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

6. 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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³ ïëîùåþ 0,8 ãà (â ìåæàõ ä³ëÿíêè ç êîäîì: 
75:059:0001), ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ áóäèíê³â  8-à 
òà 10 íà âóë. Ñåìàøêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2.  Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè  êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà  Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572 (òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì»), âêëþ÷èâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà-
÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â 
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,8 ãà (â ìåæàõ ä³ëÿíêè ç êîäîì: 
75:059:0001), ðîçòàøîâàíîþ á³ëÿ áóäèíê³â 
8-à òà 10 íà âóë. Ñåìàøêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,8 ãà (â ìåæàõ 
ä³ëÿíêè ç êîäîì: 75:059:0001), ðîçòàøîâàíî¿ 
á³ëÿ áóäèíê³â 8-à òà 10 íà âóë. Ñåìàøêà ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

6. 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

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 21 (1833), середа, 21 лютого 2018 р.



3РЕКЛАМА Хрещатик
21 лютого 2018 р.

№21 (5072)

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè äèðåêòîðà 
– õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä 
êóëüòóðè «Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ «Òåàòð ìàð³îíåòîê».

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ 
ðîê³â, âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà çäàòí³ñòü çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè 
ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ'ÿçêè.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ 
äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê 
³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó 
ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ 
ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî 
çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, 
ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè 
äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè 
ïðîãðàì ðîçâèòêó êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè 
«Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ «Òåàòð ìàð³îíåòîê» íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 21 áåðåçíÿ 2018 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. 
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51. Å-ïîøòà – dk@kievcitó.gov.ua.
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè äî 16 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî êàí-

äèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè 
â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóä³âë³ ã³ìíàç³¿ ¹ 107 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Ââåäåíñüêà,35, ïëîùà 146,80 êâ.ì, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 3398840,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 3%, 
çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè - 8497,10 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî 
çàêëàäó. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà,35, òåë. 425-03-60.

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.

28.02.2018 î 12.50 â ïðèì³ùåí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà 
(ì. Êè¿â, âóë. Â.Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë 101) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðà-
âè ¹ 826/16267/17 çà ïîçîâîì Îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî 
áóäèíêó "Ñàìîâðÿäíà ãðîìàäà Æóêîâà 53-à" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âè-
çíàííÿ íåçàêîííèì ð³øåííÿ â³ä 13.11.2013 ¹ 473/9961 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2012 ¹ 596/7933 "Ïðî ïðèâàòèçàö³þ 
æèëèõ ïðèì³ùåíü ó ãóðòîæèòêàõ ì. Êèºâà" òà òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº ïðàâîâîìó 
àêòó âèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè.

Êðóãëó ïå÷àòêó ¹ 110 êîìóíàëüíîãî êîíöåðíó «Öåíòð êîìóíàëüíîãî 
ñåðâ³ñó» (êîä 39946227, ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ âóë. Ëüâ³âñüêà, 57-à) 
ââàæàòè íåä³éñíîþ.

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

Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îá’ºêò îðåíäè (àäðåñà, 
ïëîùà, òåõí³÷íà õàðàêòå-

ðèñòèêà)

Âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)*

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà 

ïðàâî îðåíäè, ãðí (áåç 
ÏÄÂ)

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

îðåíäíî¿ ïëàòè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

âóë. Ìåëüíèêîâà, 39                 
(ÑØ ¹ 61 ç ïîãëèáëåííÿì 
âèâ÷åííÿ ³íôîðìàö³éíèõ 

òåõíîëîã³é Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà) 

48,0  êâ.ì 
1-é ïîâåðõ 

ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó (ïîçàøê³ëüí³ îñâ³òí³ êóðñè ç 

ïðîãðàìóâàííÿ)

248,40 
ÏÍ. 15 : 00 -19 : 00 
ÂÒ. 15 : 00 -19 : 00 
ÑÐ. 15 : 00 -19 : 00 
×Ò. 15 : 00 -19 : 00 
ÏÒ. 15 : 00 -19 : 00 

(2,76 ãðí çà             
1 ãîä)

496,8

ð/ð 31556256377803                
ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³  
êîä áàíêó  820019,                           
ªÄÐÏÎÓ 37470086 

âóë. Ãîãîë³âñüêà, 27-à ( ÄÍÇ 
(ÿñëà-ñàäîê) ¹ 545 Øåâ-

÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà) 88,8  êâ.ì ³ç íèõ: 

1-é ïîâåðõ – 82,0 êâ.ì 
2-é ïîâåðõ – 6,8 êâ.ì 

³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà 
(íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã – ó ñôåð³ 

äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (àíãë³éñüêà ìîâà, 
õîðåîãðàô³ÿ, âîêàë, êóðñè 

³ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ ä³òåé 
äîøê³ëüíîãî â³êó)

2385,45 
ÏÍ. 15 : 00 -17 : 00 
ÂÒ. 15 : 00 -17 : 00 
ÑÐ. 15 : 00 -17 : 00 
×Ò. 15 : 00 -17 : 00 
ÏÒ. 15 : 00 -17 : 00 

(53,01 ãðí çà             
1 ãîä)

4770,90

ð/ð 31556256377803                
ÃÓ ÄÊÑÓ ó  ì. Êèºâ³
êîä áàíêó  820019,         
ªÄÐÏÎÓ 37470086

 
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 äî-
ãîâîð³ îðåíäè;

– óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó  íà ïàì’ÿòêó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè; 
– 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. Êîï³ÿ ë³öåíç³¿ íà îêðåìèé âèä ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî 
çàêîíîì.

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

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

6. 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¿

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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на місяць – 40 грн 90 коп.
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на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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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.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У рамках декомунізації в столиці залишилося 
демонтувати 9 пам’ятників

ДНЯМИ на засіданні постій-
ної комісії Київради з питань 
місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних 
зв’язків депутати погодили про-
ект рішення «Про використання 
революційного прапора ОУН на 
будівлях Київради та РДА». Від-
повідно до проекту рішення, це 
планують робити у дні, пов’язані з 
визначними подіями національ-
но-визвольної боротьби та вша-
нування пам’яті героїв. Зокрема 
запропоновані такі дати: 1 січня – 
День народження голови Проводу 
ОУН Степана Бандери, 22 січня 
– День Соборності України, 29 
січня – День пам’яті Героїв Крут, 
3 лютого – Створення ОУН, 20 
лютого – День пам’яті Героїв Не-
бесної Сотні, 5 березня – Річниця 
з дня смерті генерала-хорунжого, 

головнокомандувача УПА Рома-
на Шухевича, 14 березня – День 
українського добровольця, Тре-
тя неділя травня – День пам’яті 
жертв політичних репресій, 23 
травня – День Героїв, 14 червня – 
День народження полковника 
Армії УНР Євгена Коновальця, 
30 червня – Проголошення Акту 
відновлення Української держа-
ви, день народження генерала-
хорунжого, головнокомандувача 
УПА, голови Секретаріату УГВР 
Романа Шухевича, 30 липня – 
Створення УВО, 14 жовтня – День 
захисника України, день ство-
рення УПА. 

«Хочу зазначити, що цей пе-
релік дат не є вичерпним. Тобто, 
революційний прапор ОУН також 
може бути вивішений і в інші 
дні. Також, відповідно до цього 

проекту рішення, Київрада ре-
комендуватиме керівникам під-
приємств, установ і організацій, 
незалежно від форм власності, 
вивішувати стяг ОУН у визна-
чені дати», – зазначив співавтор 
відповідного проекту рішення, 
депутат Київради Володимир 
Бохняк. 

Зазначений документ мають 
розглянути на пленарному за-
сіданні Київради 

На схилі Батиєвої гори проведуть 
протизсувні роботи

Киянам із незаконного володіння 
повернули землю вартістю 
понад 400 тис. грн

Цьогоріч у місті продовжать 
установлювати відеокамери 
в дитсадках, школах та лікарнях

Розпочнеться ремонт 
станції метро 
«Святошин»

У МІСТІ  практично завершився процес де-
комунізації. Залишилося демонтували лише 9 
пам’ятників та 18 пам’ятних дощок. Про це в 
ефірі Oboz.Tv розповів заступник голови постій-

ної комісії Київради з питань містобудування 
Олександр Харченко. 

«Процес декомунізації мав би розпочатися 
ще 25 років тому, коли Україна здобула неза-
лежність. Фактично він стартував зі знесення 
пам’ятника Леніну в Києві 8 грудня 2013 року. 
А декомунізація офіційно почалася 15 травня 
2015-го, коли Президент Петро Порошенко під-
писав належний пакет законів. Під демонтаж у 
столиці підпали 144 об’єкти: 104 пам’ятні дошки 
та 40 пам’ятників», – зазначив пан Харченко. – Що 
стосується не демонтованих об’єктів – у кожному 
випадку індивідуальна історія: вони знаходяться 
на території балансоутримувача, і відповідно, 
мають бути знесені саме ними. Є пам’ятники, які 
складно перенести, оскільки це вимагає дозволу 
вищих інстанцій. Приміром, як з кінною статуєю 
Миколі Щорсу, який є об’єктом монументального 
мистецтва і знаходиться в Держреєстрі нерухомих 
пам’яток. Міська рада звернулася до Мінкульту з 
проханням внести пропозицію щодо переміщення 
пам’ятника Миколі Щорсу на розгляд уряду». 

Серед пам’ятників, що підлягають демонта-
жу – скульптура радянському військовому діячеві 
Михайлу Кирпоносу, скульптурна композиція 
екіпажу бронепоїзда «Таращанець» 

В окремі свята біля Київради та РДА 
можуть підіймати прапор ОУН

У СТОЛИЦІ проведуть протизсувні 
роботи на схилі Батиєвої гори, а 
саме: на розі вул. Локомотивної та 
Краснодонської у Солом’янському 
районі. Підписано розпорядження 
КМДА про затвердження робочого 
проекту. 

Зсувний процес стався внаслі-
док водонасичення ґрунтів талими 
водами і наразі він продовжується, 

є загроза повного руйнування до-
рожнього полотна та міських кому-
нікацій. Щоб запобігти активізації 
небезпечних процесів і пов’язаних із 
ними аварійних ситуацій на зазна-
ченій території, розроблено проектну 
документацію. Роботи передбачаєть-
ся здійснити коштом бюджету Києва. 
Загальна кошторисна вартість робіт 
становить 15,9 млн грн 

ПРОКУРАТУРА міста Києва у судовому порядку домоглася повернення 
територіальній громаді ділянки вартістю понад 400 тис. грн на проспекті 
Генерала Ватутіна у Деснянському районі. Установлено, що приватне 
товариство без оформлення правовстановлюючих документів викорис-
тало територію для розміщення та експлуатації самочинно збудованої 
автомийки. 

Враховуючи викладене, суд погодився з доводами прокурора про 
порушення товариством вимог земельного законодавства та зобов’язав 
повернути громаді ділянку, привівши її у придатний для використання 
стан шляхом звільнення від самочинно зведеного об’єкта 

У КИЄВІ продовжать установлю-
вати камери відеоспостереження 
в закладах освіти, медицини та 
культури. 

«У 2016 році, коли ми стартува-
ли, було встановлено 3424 камери 
відеоспостереження у соціальних 
закладах столиці. У нинішньому році 
заплановано дообладнати дитсадки 
відеонаглядом – по периметру, на 
спортивних майданчиках, ігрових 
площадках тощо», – повідомив 
заступник голови КМДА Дмитро 
Давтян. 

За його словами, ці роботи будуть 
здійснені за умови виділення від-
повідного фінансування. 

«Ми плануємо охопити всі дит-
садки, однак це навряд чи вдасться 
зробити за один рік. Будемо ви-
ходити з коштів, що виділить на 

це міський бюджет, – наголосив 
заступник голови КМДА. – Наразі 
для встановлення автоматизованого 
робочого місця охорони безпосеред-
ньо у закладах соцкультпобуту (за-
клади освіти, медицини, культури) 
закуплено відеореєстратори, жорсткі 
диски та монітори на загальну суму 
12,6 млн грн для 1128 об’єктів» 

ІЗ 24 ЛЮТОГО розпочнеться капремонт станції 
метро «Святошин». У звʼязку з цим вихід до проспекту 
Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не 
працюватимуть. У години «пік» для уникнення скуп-
чення людей можливе часткове обмеження входу до 
робочого вестибюля (вихід до залізничної станції, 
проспекту Перемоги та речового ринку). Роботи 
триватимуть до жовтня цього року. На станції за-
плановано встановлення ліфтів для маломобільних 
груп пасажирів. Київський метрополітен перепрошує 
за незручності та закликає, за можливості, користу-
ватися іншими станціями підземки. 

Із 24 лютого, на період ремонту станції метро 
«Святошин» та закриття виходу з підземного 

переходу до проспекту Перемоги і заводу «АТЕК», 
упроваджується додаткова зупинка «На вимогу» 
для автобусних маршрутів № 23, № 90 і тролей-
бусних маршрутів № 7, № 93Н. 

Нагадаємо, що станцію «Святошин» відкрито у 
1971 році. З того часу капремонт не проводився 
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