
У ЧЕТВЕР у Будинку уряду відбулося під-
писання Меморандуму про взаємодію та 
співробітництво щодо проектів державно-при-
ватного партнерства між Мінекономрозвитку 
і торгівлі України та КМДА. 

«Я переконаний, що підписання цього 
Меморандуму стане першим кроком, аби 
об’єднати зусилля Мінекономрозвитку України 
та столиці щодо реалізації проектів держав-
но-приватного партнерства, орієнтованих у 
першу чергу на потреби мешканців Києва та 
гостей міста. І ми покажемо приклад іншим 

українським містам, як, маючи обмаль бю-
джетних коштів, реалізовувати масштабні 
інфраструктурні проекти та проекти у сфері 
освіти та охорони здоров’я», – зазначив Київ-
ський міський голова Віталій Кличко. 

Він висловив переконання, що підписання 
Меморандуму вже найближчим часом при-
несе конкретні результати у вигляді втілених 
проектів. 

«Ми розуміємо, що без інвестицій не 
можливий розвиток сучасної держави. І 
ми робимо все для того, щоб залучати ко-

шти інвесторів для реалізації проектів. Бо 
інвестиції – це не лише залучення грошей 
в економіку, а й додаткові робочі місця, 
сплата податків, розвиток як Києва, так і 
держави», – додав Віталій Володимирович та 
запевнив, що місто приділяє цьому питанню 
велику увагу. 

Також голова КМДА розповів, що столич-
на влада докладає всіх зусиль, аби бізнес у 
Києві працював прозоро, без бюрократичних 
перепон та корупції. Він нагадав, що 60 
відсотків усіх інвестицій України минулого 
року «прийшли» саме в столицю. 

«Підписання документа означає можливість 
реалізації стратегічних інфраструктурних 
проектів, залучення інвестицій, зростан-
ня економіки», – прокоментував перший 
віце-прем’єр-міністр, міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Степан Кубів під 
час церемонії підписання Меморандуму. Він 
також анонсував проведення в Києві першої 
міжнародної конференції Європейської еко-
номічної комісії ООН з питань приватно-
економічного партнерства �

Прокуратура 
домоглась повернення 
державі будівлі 
«Гостинного двору» 

У середу Київський апеляційний господар-
ський суд (КАГС) підтримав принципову 
позицію прокуратури міста та повернув 
державі будівлю «Гостинного двору» (пло-
щею 9 433 кв.м), що розташована на Контр-
актовій площі та з 1994 року перебувала 
в оренді ПАТ «Спеціальне науково-рестав-
раційне проектне будівельно-виробниче 
підприємство «Укрреставрація». За умова-
ми договору орендар узяв на себе повну 
відповідальність за збереження пам’ятки 
архітектури та утримання її в належному 
санітарному, протипожежному і технічному 
стані. Попри це, регіональним відділенням 
Фонду держмайна у м. Києві (РВ ФДМУ по 
м. Києву) неодноразово встановлювались 
факти істотного порушення умов договору, 
зокрема, погіршення стану об’єкта, чим ство-
рено загрозу руйнації пам’ятки архітектури. 

Зважаючи на це, РВ ФДМУ у м. Києві 
звернулось до Господарського суду міста з 
позовом про розірвання договору оренди 
та зобов’язання повернути майно. Однак 
судом першої інстанції було відмовлено в 
задоволенні позову. З метою захисту інтересів 
держави прокуратурою Києва за власною 
ініціативою здійснено вступ у розгляд цієї 
справи та внесено апеляційну скаргу на 
рішення суду першої інстанції. 

На сьогодні постановою КАГС задоволено 
апеляційну скаргу прокуратури в повному 
обсязі. Він скасував рішення суду першої 
інстанції та прийняв нове, яким розірвав 
договір оренди та зобов’язав приватну струк-
туру повернути державі будівлю «Гостинного 
двору». 

Киян закликають 
не купувати 
першоцвіти 

На засіданні екологічної комісії Київради 
депутати заслухали звіт щодо проведення 
соціальної кампанії по захисту першоцвітів у 
столиці. Наразі на офіційних веб-сайтах РДА 
розміщено інформацію щодо необхідності 
охорони та збереження рідкісних, декора-
тивних, ранньоквітучих рослин. Директорів 
ринків та торговельних майданчиків попе-
реджено про заборону торгівлі квітами, що 
занесені до Червоної книги України. 

«Ми закликаємо киян та гостей столиці 
не купувати першоцвіти. Більшість із них — 
підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, 
сон-трава охороняються законом. Купуючи 
квіти в метро або на зупинках громадського 
транспорту, кожен може стати співучасником 
«знищення природи», — зазначив начальник 
управління екології та природних ресурсів 
КМДА Андрій Мальований. – Додам, що 
торгівля першоцвітами переслідується орга-
нами Нацполіції та Державною екологічною 
інспекцією і карається штрафом від 1700 
до 3655 грн». 

Депутати прийняли рішення звернутися 
до мера Києва, щоб він доручив КП «Київ-
ський метрополітен» розмістити друковані 
постери на станціях та у рухомому складі, а 
також інформувати про захист першоцвітів 
черезу гучномовці на станціях підземки.
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Учора мер Києва Віталій Кличко та перший віце-прем’єр-міністр, 
міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів 
підписали Меморандум про взаємодію та співробітництво 
щодо проектів державно-приватного партнерства між 
Київською міською державною адміністрацією та Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Мер Києва Віталій Кличко та перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписали Меморандум про взаємодію 
та співробітництво щодо проектів державно-приватного партнерства

 �  Підписання документа сприятиме реалізації 
стратегічних інфраструктурних проектів, 
залученню інвестицій, зростання економіки столиці
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Додаток 
до рішення Київської міської ради 
від 22.02.2018 року № 316/4380

Çì³íè äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ 
ïðîãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» íà 2016 – 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ 

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 870/870» 

Додаток 3
до Міської комплексної цільової програми

«Молодь та спорт столиці» на 2016 – 2018 роки

Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» íà 2016-2018 ðîêè

Результативні показники 2016 2017 2018

по галузі «Фізична культура і спорт»

Проведення спортивної роботи в регіоні

1. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (КПКВК 5011)

1.3. Організація і проведення  змагань з олімпійських видів спорту

Показники затрат:    

кількість  змагань з олімпійських видів спорту, од. 132 200 212

обсяг витрат на участь спортсменів  у змаганнях з олімпійських видів спорту, тис.грн 2 195,0 11 797,2 37 446,0

Показники продукту:    

кількість людино-днів участі у змаганнях  з олімпійських видів спорту, од. 8 890 26 100 27 585

Показники ефективності:    

середні витрати на один людино-день участі у  змаганнях з олімпійських  видів спорту, грн 246,9 452,0 1 357,5

Показники якості:    

динаміка кількості змагань з олімпійських видів спорту,  порівняно з минулим роком, % 102,0 151,5 106,0

2. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  (КПКВК 5062)

1. Сприяння діяльності організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 

Показники затрат:    

кількість організацій  фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з 
бюджету, од.

15 15 15

обсяг витрат на проведення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості  спортивних заходів, 
тис.грн

11 233,7 18 488,6 19 189,0

кількість спортивних заходів, що проводяться  організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості,  од. 305 332 350

Показники продукту:    

кількість учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями  фізкультурно-спортивної спря-
мованості, осіб

69 187 77 499 78 760

Показники ефективності:    

середні витрати на проведення організаціями  фізкультурно-спортивної спрямованості 1 спортивного 
заходу, грн

36 831,8 55 688,6 54 825,7

Показники якості:    

динаміка  кількості  учасників спортивних заходів, що проводяться організаціями  фізкультурно-спор-
тивної спрямованості, порівняно з минулим роком, %

182,0 112,0 101,6

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до Міської комплексної цільової 
програми «Молодь та спорт столиці» на 2016 – 2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 28 липня 2016 року №870/870

Рішення Київської міської ради № 316/4380 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 29 

жовтня 2009 року №520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у 
місті Києві», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 
рік» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання 
статусу скверу земельній ділянці, 

розташованій на вул. Космонавта Волкова, 12 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 535/3542 від 28 листопада 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», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини 
першої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою 
зеленого господарства м. Києва», 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. Âíåñòè äî Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ 
ïðîãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» íà 2016 
– 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹870/870, 
òàê³ çì³íè:

1.1.  Ó ïóíêò³ 4 «Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ 
òðàäèö³éíèõ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü, ÷åìï³îíàò³â 
ªâðîïè òà ñâ³òó» ðîçä³ëó 2 «Äèòÿ÷èé, äèòÿ÷î-
þíàöüêèé, ðåçåðâíèé ñïîðò òà ñïîðò âèùèõ 
äîñÿãíåíü» äîäàòêà 2 äî Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ 
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» 
íà 2016 – 2018 ðîêè ó ãðàô³ «Çàõîäè Ïðîãðàìè» 
ï³ñëÿ ñë³â «Ì³æíàðîäíîãî øàõîâîãî òóðí³ðó» 
äîïîâíèòè ñëîâàìè «, ô³íàëüíèõ ìàò÷³â Ë³ãè 
÷åìï³îí³â ÓªÔÀ».

1.2.  Ó ðîçä³ë³ 2 «Äèòÿ÷èé, äèòÿ÷î-þíàöüêèé, 
ðåçåðâíèé ñïîðò òà ñïîðò âèùèõ äîñÿãíåíü» 
äîäàòêà 2 äî Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-
ãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» íà 2016 – 2018 
ðîêè ó ãðàô³ «Îð³ºíòîâí³ îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ 
(âàðò³ñòü), òèñ. ãðèâåíü, ó òîìó ÷èñë³ çà ðîêàìè:» 
öèôðè «21100,00» çàì³íèòè öèôðàìè «46100,00».

1.3.  Ó ïóíêò³ 14 «Çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ñïðÿ-
ìîâàíîñò³ ì³ñòà Êèºâà äî óïðàâë³ííÿ â ãàëóç³ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó òà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó 
ñïîðòèâíèõ êëóá³â, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³» ðîçä³ëó 2 «Äèòÿ÷èé, äè-
òÿ÷î-þíàöüêèé, ðåçåðâíèé ñïîðò òà ñïîðò âèùèõ 
äîñÿãíåíü» äîäàòêà 2 äî Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ 

ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» 
íà 2016 – 2018 ðîêè ó ãðàô³ «Îð³ºíòîâí³ îáñÿãè 
ô³íàíñóâàííÿ (âàðò³ñòü), òèñ. ãðèâåíü, ó òîìó 
÷èñë³ çà ðîêàìè:» öèôðè «44189,00» çàì³íèòè 
öèôðàìè «19189,0».

1.4.  Ï³äïóíêò 1.3 «Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ 
çìàãàíü ç îë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó» ïóíêòó 1 
«Ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â 
³ çìàãàíü ç îë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó (ÊÏÊÂÊ 
5011)» ïî ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò» äî-
äàòêà 3 äî Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Ìîëîäü òà ñïîðò ñòîëèö³» íà 2016 – 2018 ðîêè, 
âèêëàñòè ó ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

1.5.  Ïóíêò 2 «Ï³äòðèìêà ñïîðòó âèùèõ äîñÿã-
íåíü òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ çä³éñíþþòü ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíó ä³ÿëüí³ñòü â ðåã³îí³ (ÊÏÊÂÊ 5062)» ïî 
ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò» äîäàòêà 3 äî 
Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü 
òà ñïîðò ñòîëèö³» íà 2016 – 2018 ðîêè, âèêëàñòè 
ó ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,62 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Êîñìî-
íàâòà Âîëêîâà, 12 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð: 8000000000:62:026:0063), 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî 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 ïîñò³éíîãî 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 
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), âêëþ÷èâøè äî 
ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹2), 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. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà 
íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿ.

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 № 24 (1836), п’ятниця, 2 березня 2018 р.

Про надання 
статусу скверу земельній ділянці, 

розташованій на перетині 
вул. Маршала Жукова, 20 та просп. Лісового, 31 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 717/3724 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», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини 
першої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою 
зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердже-
них 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 ä³ëÿí-
ö³ ïëîùåþ 0,98 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà ïåðå-
òèí³ âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 20 òà ïðîñï. Ë³-
ñîâîãî, 31 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð: 8000000000:62:026:0002, 
8000000000:62:026:0050), çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî 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 ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êîðèñ-
òóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî 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 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-
óñòðîþ 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 
¹ 806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
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. Îô³ö³éíî 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 òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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



3РЕКЛАМА Хрещатик
2 березня 2018 р.

№25 (5076)

Çàÿâà
ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä" ïðîâîäèòü áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ó ñêëàä³ òðåòüî¿ ÷åðãè ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òåðèòîð³¿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿ áàçè ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ñêëàäñüêèõ 
áóä³âåëü ïî âóë. Êà÷àëîâà, 40 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè íà âëàñí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî ï'ÿòèñåêö³éíîãî 
18 – 24-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè 
íà âóë. Êà÷àëîâà, 40 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ðîçì³ùåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó â³äïîâ³äàº Äåòàëüíîìó ïëàíó òåðèòîð³¿ çàòâåðäæåíîìó ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2017 ð. ¹ 1007/4014.

Äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó ïðàö³âíèê³â òà â³äâ³äóâà÷³â êîìïëåêñó, ïåðåä-
áà÷åíî âëàøòóâàííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè.

Òåïëîïîñòà÷àííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê çàïðîåêòîâàíî¿ ãàçîâî¿ äàõîâî¿ êîòåëüí³.
Äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÿâëÿþòüñÿ àâòîòðàíñïîðò 

òà ãàçîâ³ êîòëè.
²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê íàÿâíèõ ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.
Âïëèâ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïîëÿãàòèìå ó âèä³ëåíí³ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, 

óòâîðåííÿì ñò³÷íèõ âîä òà óòâîðåííÿì òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
Ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â³ä ä³ÿëüíîñò³ îá'ºêòà 

áóäå íåçíà÷íèì ³ ïðèéíÿòíèì äëÿ çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ.
Ðÿä ïðîåêòíèõ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â, ùî âïðîâàäæóþòüñÿ íà äàíîìó îá'ºêò³, çàáåçïå÷óþòü 

â³äñóòí³ñòü âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè âèíèêíåíí³ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é.
Ç³ çâåðíåííÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, 

âóë. Îáîëîíñüêà, 34, òåë. (044) 425-87-04, ç 9.00 äî 18.00.

Çàÿâà
ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä" ïðîâîäèòü áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ó ñêëàä³ ïåðøî¿ ÷åðãè ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òåðèòîð³¿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿ áàçè ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ñêëàäñüêèõ 
áóä³âåëü ïî âóë. Êà÷àëîâà, 40 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè íà âëàñí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî òðèñåêö³éíîãî 
17-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè 
íà âóë. Êà÷àëîâà, 40 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ðîçì³ùåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó â³äïîâ³äàº Äåòàëüíîìó ïëàíó òåðèòîð³¿ çàòâåðäæåíîìó ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2017 ð. ¹ 1007/4014.

Äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó ïðàö³âíèê³â òà â³äâ³äóâà÷³â êîìïëåêñó, ïåðåä-
áà÷åíî âëàøòóâàííÿ â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê.

Òåïëîïîñòà÷àííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê çàïðîåêòîâàíî¿ ãàçîâî¿ äàõîâî¿ êîòåëüí³.
Äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÿâëÿþòüñÿ àâòîòðàíñïîðò 

òà ãàçîâ³ êîòëè.
²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê íàÿâíèõ ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.
Âïëèâ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïîëÿãàòèìå ó âèä³ëåíí³ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, 

óòâîðåííÿì ñò³÷íèõ âîä òà óòâîðåííÿì òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
Ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â³ä ä³ÿëüíîñò³ îá'ºêòà 

áóäå íåçíà÷íèì ³ ïðèéíÿòíèì äëÿ çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ.
Ðÿä ïðîåêòíèõ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â, ùî âïðîâàäæóþòüñÿ íà äàíîìó îá'ºêò³, çàáåçïå÷óþòü 

â³äñóòí³ñòü âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè âèíèêíåíí³ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é.
Ç³ çâåðíåííÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, 

âóë. Îáîëîíñüêà, 34, òåë. (044) 425-87-04, ç 9.00 äî 18.00.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) áóëüâ. Áèêîâà, 7-à, çàãàëüíà ïëîùà – 44,06 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – 
ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 
877 600,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 5 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 3656,66 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

2) âóë. Ñàáóðîâà, 20, çàãàëüíà ïëîùà – 192,29 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 3159900,00 ãðí, ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíó ñòàâêà – 1 òà 4%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 9711,35 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¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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.

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. Ì³ëþòåíêà, 10-à, çàãàëüíà ïëîùà – 35,50 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ 
³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ïîãîäèííî), âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 623000,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 15%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà 
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1070,52 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.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâ. Ïîë³òåõí³÷íèé, 1/33, 1-é ïîâåõ, çàãàëüíîþ  ïëîùåþ  24,9   êâ.ì.   Ö³ëüîâå  âèêîðèñòàííÿ ï³ä 
ðîçì³ùåííÿ  ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,  ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò âçóòòÿ) (çàÿâíèêîì 
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà 
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê Îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà 
îðåíäè – 726360,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà – 5%. Îðåíäíà ïëàòà – 3102,16 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 12.02.2018 ïî 
ñïðàâ³ ¹ 826/27975/15 ñóääåþ Áîÿðèíöåâà Ì.À. â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â 
àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ë³ñîâèöüêî¿ Íàä³¿ Ôåäîð³âíè äî Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ 
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 101 â³ä 26 ëþòîãî 
2016 ðîêó â ÷àñòèí³ äîïîâíåííÿ ðîçä³ëó "Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí" ïîçèö³ºþ ¹ 45.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 02.04.2018 î 09.30 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðè-
ì³ùåí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, 
âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 101.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ÄÊ "ßäåðíå ïàëèâî" ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò äåðæàâíîãî ìàéíà, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà

¹ 
ç/ï

Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ (íàçâà, êîä çà 

ªÄÐÏÎÓ, þðèäè÷íà 
àäðåñà, êîíòàêòíèé 

òåëåôîí)

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

íàéìåíó-
âàííÿ

ðåºñòðîâèé 
íîìåð ìàéíà

ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

çàãàëüíà 
ïëîùà, 

ì2

âàðò³ñòü ìàéíà çà 
íåçàëåæíîþ îö³í-
êîþ áåç ÏÄÂ, ãðí

ìàêñèìàëüíî 
ìîæëèâèé 

ñòðîê îðåíäè

ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

1.

Ì³í³ñòåðñòâî 
åíåðãåòèêè 
òà âóã³ëüíî¿ 
ïðîìèñëî-

âîñò³ Óêðà¿íè

36282830, Äåðæàâ-
íèé êîíöåðí "ßäåðíå 

ïàëèâî", 01601, 
ì. Êè¿â, 

âóë. Õðåùàòèê, 34, 
òåë. 224-57-70

íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ 
íà øîñòîìó 

ïîâåðñ³

36282830.1. 
ÄÞ-

ÔÈÆÁ004

âóë. Õðåùà-
òèê, 34, 
ì. Êè¿â

97,0 2 943 610,0 ãðí 2 ðîêè 11 
ì³ñÿö³â

ðîçì³ùåí-
íÿ îô³ñó

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 34, ì. Êè¿â, êàá. 507, òåë. 224-57-70. 
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. 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà".

Óìîâè êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹ 
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ ïëàòè 
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ 
ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"

1. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
77,50 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. ×åðâîíîï³ëüñüêà, 

¹ 13/16 ë³ò. À, (íàï³âï³äâàë)

Ñêëàä òà ³íøå 7314,96 14629,92 ð/ð 26002301835243 ó ÒÂÁÂ 
¹10026/0104 ô³ë³¿ – ÃÓ ïî 
ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë. 
ÏÀÒ Äåðæàâíèé Îùàäíèé 

áàíê Óêðà¿íè" 
Êîä áàíêó 322669 

Êîä ªÄÐÏÎÓ 39609111

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá’ºêòà – 2 ðîêè 364 äí³. 
Óìîâè êîíêóðñó:
– ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî ñóá’ºêòà íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè, âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî 

ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ó ðàç³ â³ä-
ñóòíîñò³ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ öèõ âèòðàò). 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;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî 

ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî 
ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;
– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.
Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì:
1) çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ. ßêùî ïðåòåíäåíò âæå ïîäàâàâ çàÿâó ïðî îðåíäó, ÿêà ñòàëà ï³äñòàâîþ 

äëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó, ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó â³í ïîäàº íîâ³ ïðîïîçèö³¿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíêóðñó;
ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ 

êîíêóðñó); 
³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç íèì;
2) â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà: 
äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà 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;
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 äåðæàâíîãî 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.
Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá’ºêò îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðî-

ïîçèö³ÿ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà 
þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ – ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá’ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü 
(áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Ïàêåò äîêóìåíò³â ïîäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2, ê.15.
Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿".
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â, ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê", çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2, 

ê³ì. 9. ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ 
áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: 22 áåðåçíÿ 2018 ð. äî 16.00.
Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 37-á, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ê. 2, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 485-18-87.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА за-
тверджено робочий проект будівни-
цтва мережі зовнішнього освітлення 
вулиці Центральної у Дарницькому 
районі. Це дозволить поліпшити 
тут комплексний благоустрій та 
створити сприятливі умови для 
перебування киян і гостей міста. 
Наразі на більшій частині магістралі 
(на 4,3 км) відсутнє центральне 
освітлення (освітлені лише перші 
1,3 км). Разом із тим вулиця має 
інтенсивний рух, зокрема, паса-
жирського транспорту загального 
користування. 

Техніко-економічними показ-
никами проекту передбачено за-
вершити роботи протягом трьох 
місяців. Зокрема заплановано 3 
пускових комплекси. Фінансувати-
муть будівництво за бюджетні кошти 
у рамках Програми економічного і 
соціального розвитку м. Києва на 
2018-2020 роки. 

Нагадаємо, що цього року на 163 
об’єктах замінять зовнішнє освіт-
лення на сучасне LED-освітлення. 
Загалом на модернізацію вуличного 
освітлення з міського бюджету ви-
ділять 300 млн грн 

ДО 204-Ї річниці з Дня народження Тараса Шевчен-
ка в рамках щорічного Міжнародного культурно-
просвітницького проекту «Нас єднає Шевченкове 
слово» посли іноземних держав розмалюють уні-
кальну писанку. Вони особисто нанесуть рядки з 
твору Великого Кобзаря на український символ 
Великодня, який потім буде презентовано на Со-
фійській площі на Фестивалі писанок. 

Організатори проекту – Міжнародний Фонд 
культурного співробітництва та Київський на-
ціональний університет культури і мистецтв за 
підтримки КОДА, Національного музею Тараса 
Шевченка. 

«Цього року в рамках відзначення 2018-го як 
Року Культурної Спадщини в Європі і Року охорони 
культурної спадщини в Україні до шевченківських 
днів ми готуємо низку заходів за участю послів 
іноземних держав, політиків, науковців, а також 
прогресивної молоді, – зазначила співорганізатор 
проекту Влада Литовченко. – Зокрема дипломати 
візьмуть участь у відеофлешмобі «Заповіт єднає 

світ», в якому декламуватимуть вірш різними 
мовами світу». 

Крім того, 6 березня об 11.00 у КНУКМ диплома-
ти зустрінуться зі студентами і розкажуть їм про 
знакові літературні постаті своїх країн, а також 
про творчі періоди Тараса Шевченка, пов’язані з 
їхньою батьківщиною 

МИНУЛОГО четверга на пленарному засіданні 
Київради депутати підтримали низку перейме-
нувань столичних топонімів. Зокрема вул. Анрі 
Барбюса на вул. Василя Тютюнника, пров. Панфі-
ловців на пров. Йова Борецького у Печерському 
районі; вул. Кіровоградську в Голосіївському та 
Солом’янському районах на вул. Володимира 
Брожка; Московський міст на Північний в Обо-
лонському районі. 

Також перейменовано вул. Ванди Василевської 
у Шевченківському районі на вул. Богдана Гав-
рилишина. Депутати повернули історичні назви 
Комсомольському масиву та мікрорайону Чапаївка. 
Тепер вони називатимуться «Північно-Бровар-
ський» масив та мікрорайон «Віта-Литовська». 
Вулиці Сєдовців у Печерському районі повернуто 
історичну назву – Омелютинська. 

Окрім того, депутати Київради уточнили назви 
деяких провулків та вулиць, аби привести їхні на-

зви відповідно до вимог українського правопису: 
пров. Овражний – пров. Яровий (Солом’янський 
р-н); вул. Огуречна – вул. Огіркова (Подільський 
р-н); вул. Охотська – вул. Мисливська, пров. Охот-
ський – пров. Мисливський (Голосіївський р-н); 
вул. Лагерна – вул. Табірна, вул. Молдавська – вул. 
Молдовська (Шевченківський р-н); пров. Іпсилан-
тієвський – пров. Іпсилантіївський, пров. Бути-
шев – пров. Бутишів, пров. Микильський – пров. 
Микільський (Печерський р-н). 

Окрім цього було присвоєно безіменній площі, 
обмеженій вул. Жилянською, Великою Васильків-
ською та Фізкультури, назву «Троїцька» 

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідно до вимог Закону України 
«Про ринок електричної енергії», передало функції з роз-
поділу і постачання електроенергії ПрАТ «ДТЕК Київські 
Електромережі». Остання розпочинає обслуговувати спо-
живачів електричної енергії Києва з 1 березня 2018 року. 
Зміна постачальника жодним чином не вплине на порядок 
та вартість надання послуг клієнтам ПАТ «Київенерго». ПрАТ 
«ДТЕК Київські Електромережі» надаватиме їх за раніше 
укладеними договорами з ПАТ «Київенерго». Інформацій-
но-консультативні послуги клієнтам продовжують надавати 
центри обслуговування ПАТ «Київенерго» та контакт-центр 
15-88. Оплату послуг, як і раніше, можна здійснювати через 
особистий кабінет на сайті www.kyivenergo.ua, мобільні до-
датки, відділення банків та «Укрпошти», електронні платіжні 
системи, повідомили «Хрещатику» в прес-службі «Київенерго». 

Нагадаймо, що зміна постачальника електроенергії від-
булася в межах виконання ПАТ «Київенерго» закону «Про 
ринок електричної енергії», прийнятого у 2017 році 

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ  та поліп-
шення санітарного стану Києва, 
капремонту столичних парків і 
скверів розпорядженням КМДА 
затверджено заходи з оновлення 
зеленої зони міста, заплановані КО 
«Київзеленбуд» на 2018 рік. Зокрема 
передбачено закупівлю саджанців 
дерев і кущів. Так, цього року пла-
нується висадити 140 тисяч дерев і 
кущів, а також 13 мільйонів квітів. 
Таке збільшення кількості зелених 

насаджень та об’єктів природно-за-
повідного фонду передбачено ухва-
леною торік Стратегією розвитку 
«КО «Київзеленбуд» на 2017-2021 
роки «Екологічно. Інноваційно. 
Комфортно». 

Для порівняння, торік комуналь-
никами було висаджено 120 тисяч 
дерев і кущів і 12 мільйонів квітів. 

Нагадаємо, що в 2018 році в сто-
лиці заплановано відкрити 10 нових 
і відреконструйованих парків 

Дипломати розмалюють найбільшу у світі 
«Шевченківську писанку»

Вулиця Ванди 
Василевської 
носитиме ім’я Богдана 
Гаврилишина

З 1 березня споживачів електроенергії 
міста обслуговує ПрАТ «ДТЕК Київські 
Електромережі»

«Екологічно. Інноваційно. 
Комфортно»

Київрада може викупити 
6,3671 га земель для створення 
парку на Слобідці
НА ЗАСІДАННІ постійної комісії 
Київради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 
депутати погодили проект рішення 
про викуп ділянок між вул. Микіль-
сько-Слобідською та просп. Бро-
варським у Дніпровському районі. 
Зокрема мова йде про три наділи 
загальною площею 6,3671 га. 

«Як стало відомо, власник – 
приватне акціонерне товариство 
виставило зазначені ділянки на 
продаж. Це створює суттєву не-
безпеку того, що невдовзі новий 
господар розпочне там чергове бу-
дівництво. А це може призвести до 

нової хвилі суспільного обурення та 
конфліктів. Якби ці території стали 
комунальною власністю, це дало 
б змогу в перспективі розширити 
парк «Набережна Лівобережжя» 
від прибережної зони аж до вулиці 
Микільсько-Слобідської», – зазна-
чив автор проекту рішення, депутат 
Київради Олег Петровець. 

Орієнтовна вартість трьох діля-
нок, що пропонуються до викупу, 
становить 281,3 млн грн. Проект 
рішення також має розглянути по-
стійна комісія Київради з питань 
бюджету та соціально-економічного 
розвитку 

На вулиці Центральній змонтують 
сучасне освітлення

Фото Павла ПАЩЕНКА
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