
4 БЕРЕЗНЯ 2014 року сонячного ранку прямо 
з Майдану Незалежності сотні бійців Само-
оборони вирушили на вишкіл у Нові Петрівці 
на Київщині. Вчителі, лікарі, студенти, під-
приємці, айтішники – замість того, щоб після 
багатомісячних боїв поїхати по домівках, 
рушили з барикад у центрі столиці на дальні 
барикади Донбасу боронити незалежність 
України та стали ідеологічною основою но-
вої української армії. Тоді у березні 2014-го 
добровольчі батальйони організовувалися у 
багатьох містах нашої держави. 

Торік в Україні вперше офіційно відзна-
чили День добровольця. Цьому передувало 
прийняття у Верховній Раді відповідної по-
станови. Тоді за документ «Про встановлення 

Дня українського добровольця» (№4261) про-
голосував 231 народний депутат. Постановою 
передбачено встановити День українського 
добровольця та відзначати його щорічно 
14 березня. Це зроблено з метою вшанування 
мужності та героїзму захисників незалежнос-
ті, суверенітету і територіальної цілісності 
України, сприяння подальшому зміцненню 
патріотичного духу в суспільстві, посиленню 
суспільної уваги і турботи про учасників 
добровольчих формувань та на підтримку 
ініціативи громадськості. 

У рамках святкувння передбачено проведен-
ня заходів із відзначення подвигу українських 
добровольців; проведення у навчальних закла-
дах, військових частинах, закладах культури 

тематичних заходів, бесід про масові акції 
громадського протесту в Україні, що відбу-
валися у листопаді 2013-го – лютому 2014 рр., 
та про участь у них добровольчих формувань. 

У 2016 році в Києві на проспекті Володимира 
Маяковського урочисто відкрили перший в 
Україні пам’ятник воїну-добровольцю АТО. 
Його зроблено із бронзи у вигляді фігури 
солдата з автоматом і розвантажувальному 
жилеті, який тримає в руках каску. Висота 
монумента – 205 см. А вже за рік 23 жовтня 
2017-го в парку, що на вулиці Лісківській 
урочисто відкрили монумент «Героям-до-
бровольцям АТО». Саме звідси чотири роки 
тому на фронт пішли перші добровольці Дес-
нянського району. На пам’ятнику зображений 
воїн-захисник на тлі карти України. На іншій 
стороні монумента видно символіку всіх 
підрозділів, які першими прийняли участь у 
бойових діях на сході країни. 

Як розповів «Хрещатику» 
голова депутатської фракції 
«Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» в Київраді Юрій 
Сиротюк, сьогодні, 14 берез-
ня за сприяння фракції в Дес-
нянському районі столиці на 
проспекті Маяковського, 2-в з 18.00 до 20.00 
триватимуть урочисті заходи «Вшановуємо 
живих, пам’ятаємо полеглих» з нагоди Дня 
українського добровольця. «Програмою пе-
редбачено покладання квітів до пам’ятника 
українським добровольцям, а також концертна 
програма», – повідомив Юрій Сиротюк �

Київ увійшов 
у трійку найкращих 
європейських міст 
майбутнього з точки 
зору рентабельності 

Віталій Кличко отримав у Каннах нагороду, 
присуджену Києву в номінації «Найкращі 
європейські міста майбутнього з точки зору 
рентабельності», де українська столиця 
увійшла в трійку лідерів. Також Київ відзна-
чили в десятці найкращих європейських 
міст майбутнього за стратегією залучення 
прямих іноземних інвестицій. Ці нагороди 
українська столиця отримала у конкурсі ви-
дання Foreign Direct Investment Magazine 
«Європейські міста і регіони майбутнього 
2018/2019». Церемонія відбулася в рамках 
міжнародної виставки нерухомості MIPIM 
у Каннах. Журі конкурсу відзначило Київ 
з точки зору привабливості для міжна-
родних інвесторів та за успішну роботу із 
залучення прямих іноземних інвестицій. 

«На всіх міжнародних подіях я 
обов’язково спілкуюся з потенційними 
інвесторами та переконую їх вкладати 
кошти в Київ. Це сьогодні дуже важливо, 
щоб наше місто розвивалося, ставало 
більш комфортним і сучасним, відповіда-
ло всім критеріям європейської столиці. 
І те, що світові експерти визнали Київ 
привабливим для інвестицій, свідчить, що 
ми рухаємося в правильному напрямі. А 
також є важливим сигналом для іноземних 
інвесторів про перспективність вкладати 
кошти в столицю, в Україну», – зазначив 
мер Києва Віталій Кличко. 

У музеї Тараса 
Шевченка проведуть 
конкурс читців, 
присвячений творчості 
Кобзаря 

14 березня о 15.00 у столиці розпочнеться 
ХVІI Міський конкурс читців, присвячений 
творчості видатного українського поета 
Т. Г. Шевченка. Творчий захід традиційно 
щороку організовує та проводить Депар-
тамент освіти і науки, молоді та спорту 
спільно з Національним музеєм Тараса 
Шевченка (б-р Т. Шевченка, 12). У конкурсі 
візьмуть участь найобдарованіші пред-
ставники учнівської молоді з усіх районів 
Києва – переможці районного етапу ХVІI 
Міського конкурсу. 

У зв’язку з футбольним 
матчем відбудуться 
зміни у роботі 
метрополітену 

У четвер, 15 березня, відбудеться фут-
больний матч між командами «Динамо» 
(Київ, Україна) та «Лаціо» (Рим, Італія) на 
НСК «Олімпійський». У зв’язку з його про-
веденням, перед початком гри з 19.00 до 
20.00 станцію «Олімпійська» буде закрито 
на вхід та вихід, «Палац спорту» на вихід, 
«Площа Льва Толстого» на вхід. 

На цей час поїзди слідуватимуть повз 
станцію «Олімпійська» без зупинки. Після 
закінчення матчу можливе обмеження для 
пасажирів на вхід до цих станцій. 

Механізм застосовується з міркувань 
безпеки для уникнення масового скупчен-
ня пасажиропотоку на платформах станцій.
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«Вшановуємо живих, 
пам’ятаємо полеглих» 

День українського добровольця, який у нашій державі 
відзначають щорічно 14 березня, заснований для вшанування 
мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і 
територіальної цілісності нашої країни, сприяння зміцненню 
патріотичного духу і належної уваги суспільства до учасників 
добровольчих формувань. Свято передбачає проведення у 
навчальних закладах, військових частинах і культурних закладах 
тематичних заходів із залученням громадськості та активних 
учасників цих бойових підрозділів. Урочисті заходи з нагоди Дня 
українського добровольця відбудуться сьогодні в Деснянському 
районі столиці. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Сьогодні в Деснянському районі столиці на проспекті Маяковського, 2-в з 18.00 до 20.00 триватимуть урочисті заходи «Вшановуємо живих, 
пам’ятаємо полеглих» з нагоди Дня українського добровольця

 �  У столиці відбудуться заходи з нагоди 
Дня українського добровольця 
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8.1.3. Розробити ме-
тодологію проведення  
моніторингу та оцінки 
процесів деінституціаліза-
ції, що включатиме систему 
кількісних та якісних по-
казників моніторингу та 
оцінки; періодичність та 
способи збору інформації; 
алгоритм аналізу та уза-
гальнення тощо 

І півріччя  2018 р. Департамент соціальної політики 
Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї  
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Районні державні адміністрації 
Проект (за згодою) 

Затверджено методологію про-
ведення моніторингу та оцінки 
процесів деінституціалізації 
та доведено до відповідаль-
них структурних підрозділів 
КМДА і районних державних 
адміністрацій 

8.1.4.  Здійснити аналіз 
видів та форм відомчої 
статистичної звітності в 
контексті деінституціаліза-
ції та підготувати пропози-
ції щодо їх вдосконалення 
з метою використання в 
якості інструменту моні-
торингу ефективності про-
цесів деінституціалізації 

І півріччя  2018 р. Департамент соціальної політики 
Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Районні державні адміністрації 
Проект (за згодою)

Вдосконалено відомчу звітність, 
зміни затверджено відповідними 
наказами   

8.1.5.  Провести навчання 
відповідальних працівників 
у визначених структурних 
підрозділах КМДА, район-
них державних адміністра-
цій щодо особливостей 
здійснення моніторингу та 
оцінки процесів деінститу-
ціалізації            

І півріччя  2018 р. Департамент соціальної політики 
Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Районні державні адміністрації 
Проект (за згодою)

Відповідальні працівники у 
визначених структурних під-
розділах КМДА та районних 
державних адміністрацій про-
йшли підготовку до здійснення 
моніторингу та оцінки процесів 
деінституціалізації

 8.1.6. Забезпечити щоквар-
тальне представлення на 
засіданнях міської коорди-
наційної Ради результатів  
моніторингу та оцінки 
процесів деінституціаліза-
ції в м. Києві, обговорення 
проблемних питань та 
пропозицій щодо невід-
кладних дій для досягнення 
визначених цілей  

Починаючи 
з ІІ півріччя  2018 р.

Департамент соціальної політики 
Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Районні державні адміністрації 
Проект (за згодою)

Забезпечено регулярний  розгляд 
результатів  моніторингу та оцін-
ки процесів деінституціалізації 
в м. Києві на засіданнях міської 
координаційної Ради із постій-
ним обов’язковим ухваленням 
рекомендацій за результатами 
розгляду щодо удосконалення 
процесів деінституціалізації

Завдання 8.2. Про-
ведення моніторингу 
та  оцінки процесів 
деінституціалізації в 
м. Києві узагальнен-
ня його результатів 

 8.2.1. Здійснювати збір та 
узагальнення інформації у 
відповідності до державної 
та відомчої статистичної 
звітності, результатів 
окремих опитувань, 
соціологічних досліджень, 
зокрема щодо з’ясування 
громадської думки,  тощо, з 
наступних питань:  
• рівень забезпечення по-
треб сімей з дітьми та дітей 
у соціальних, освітніх (на 
основі інклюзії), медико-
реабілітаційних та інших  
послугах   
• рівень розвитку сімейних 
форм виховання,  патрона-
ту та наставництва 
• стан забезпечення про-
цесів деінституціалізації 
висококваліфікованими 
спеціалістами 
• динаміка змін громадської 
думки щодо проблем до-
гляду та виховання дітей, 
зокрема з інвалідністю, в  
інтернатних закладах, сі-
мейних  формах виховання, 
їх соціалізації, навчання в 
загальноосвітніх закладах 
тощо   

З 2018 р.                                  Департамент соціальної політики 
Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Районні державні адміністрації 
Наукові установи (за згодою) 
Громадські організації (за згодою)  

Забезпечено щоквартальний збір 
та узагальнення відповідної  ін-
формації; виявлені проблеми та 
недоліки виносяться на розгляд 
на засідання міської координа-
ційної Ради                          

8.2.2. Запровадити 
моніторинг та оцінку 
стану реформування  
інтернатних закладів  м. 
Києва,   щонайменше, за 
наступними критеріями, 
кількісними та  якісними 
показниками: 
• загальний стан реформу-
вання закладу (кількість та 
стан розвитку новоутворе-
них закладів; зміна обсягів 
та напрямів  фінансування 
тощо) 
• стан влаштування дітей-
вихованців інтернатних за-
кладів (зокрема, кількість 
дітей, реінтегрованих у 
біологічні сім’ї; кількість 
дітей, влаштованих у 
сімейні форми виховання; 
кількість дітей, які 
влаштовані у підтримане 
проживання; кількість 
дітей, які залишилися у 
закладі) 
• зміна умов  проживання 
дітей, які  у процесі ре-
формування залишаються 
в інтернатному закладі, їх 
наближення до сімейних  
• стан кадрового забез-
печення інтернатних 
закладів та закладів, що 
створені на їх базі (дина-
міка загальної кількості 
працівників інтернатних 
закладів;  кількість пра-
цівників, яких охоплено 
програмами  навчання/
підвищення кваліфікації 
кількість працівників, 
яких працевлаштовано в 
інші заклади та установи, 
що надають соціальні по-
слуги в громаді) 
• стан забезпечення ви-
значених  потреб сімей/
сімейних форм виховання, 
в які реінтегровані/вла-
штовані діти з інтернатних 
закладів 
• наявність та стан ви-
конання індивідуальних 
програм реабілітації дітей 
(передовсім – відслід-
ковування змін у стані 
їх здоров’я та розвитку 
соціальних навичок)

З ІІ півріччя 2018 р.                                                          Проект (за згодою)      
Департамент соціальної політики  
Департамент освіти і науки, молоді 
та спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Районні державні адміністрації 
Наукові установи (за згодою) 
Громадські організації (за згодою)  
Проект (за згодою)                               

Забезпечено щоквартальний 
збір та узагальнення відповід-
ної    інформації щодо  стану 
реформування  інтернатних 
закладів  м. Києва;  досягнення 
показників, передбачених 
планами реформування кон-
кретних інтернатних закладів; 
довідка про результати моні-
торингу надсилається до всіх 
відповідних структурних під-
розділів КМДА, розміщується 
на сайті КМДА; виявлені про-
блеми та недоліки виносяться 
на розгляд на засідання міської 
координаційної Ради                                         

8.2.3. Запровадити щоріч-
ний  моніторинг та оцінку 
успішності соціалізації 
(зокрема отримання 
освіти,  працевлашту-
вання, забезпечення 
житлом тощо) осіб з числа 
випускників інтернатних 
закладів, а також сімейних 
форм виховання  

Щорічно, з 2019 р. Департамент соціальної політики 
Департамент освіти і науки, молоді 
та спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Районні державні адміністрації 
Наукові установи (за згодою) 
Громадські організації (за згодою)  
Проект (за згодою) 

Забезпечено щорічний збір 
та узагальнення відповідної 
інформації; довідка про резуль-
тати моніторингу надсилається 
до всіх відповідних структур-
них підрозділів КМДА, роз-
міщується на сайті КМДА

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Закінчення додатку до рішення № 698/3705 від 14 грудня 2017 року. Початок у номері газети “Хрещатик” від 13 березня 2018 року.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 27 (1839), середа, 14 березня 2018 р.

7.2.2. Забезпечити регуляр-
не (не рідше одного разу 
на 6 місяців)  проведення 
публічних заходів (круглих 
столів, прес-конференцій, 
брифінгів тощо) з метою ін-
формування громадськості 
про хід реформування 
інтернатних закладів та 
спектр, якість, доступність 
соціальних, освітніх, меди-
ко-реабілітаційних послуг 
для сімей з дітьми, зокрема 
дітей з інвалідністю                   

Постійно, почина- ючи з 
IV кварталу 2017 р.                          

Департамент соціальної політики 
Департамент освіти та науки, молоді 
та спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Київський міський центр зайнятості 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Засоби масової інформації міста (за 
запрошенням)  
Проект (за згодою)    

Проведено щорічно не менше 
двох публічних заходів із 
запрошенням засобів масової 
інформації                         

7.2.3. Забезпечити регуляр-
не (не рідше одного разу на  
місяць) надання прес- та 
ньюс-релізів, письмових  
коментарів відповідних 
фахівців, а також іншої 
інформації для засобів 
масової інформації про 
хід деінституціалізації у 
місті, надання соціальних 
послуг сім’ям з дітьми, у 
тому числі з інвалідністю, 
а також сім’ям, до яких 
влаштовуються діти з 
інтернатних закладів, що 
реформуються                   

Постійно, починаючи з 
IV   кварталу 2017 р.   

Департамент соціальної політики  
Департамент освіти та науки, молоді 
та спорту 
Департамент охорони здоров’я  Київ-
ський міський центр зайнятості 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Засоби масової інформації міста (за 
запрошенням)  
Проект (за згодою) 

Надано засобам інформації 
не менш ніж 100 прес-, ньюс-
релізів,   письмових тематичних 
коментарів

7.2.4. Запровадити спеціа-
лізовану рубрику на сайті 
КМДА та публікацію новин 
(не менше 2-х на тиждень) 
з висвітлення позитивного 
досвіду реформування 
інтернатних закладів, 
влаштування дітей у 
сімейні форми виховання 
установ та аспекти надання 
соціальних послуг дітям 
та сім’ям з дітьми, зокрема 
з особливими потребами, 
розвитку патронату та 
наставництва 

Постійно, починаючи з I 
кварталу 2018 р.  

Департамент соціальної політики 
Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій 
Департамент освіти та науки, молоді 
та спорту 
Департамент охорони здоров’я  Київ-
ський міський центр зайнятості 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Проект (за згодою)  

Опубліковано у спеціалізова-
ній рубриці не менш ніж 100 
повідомлень   щорічно (830 
повідомлень за час реалізації 
Плану деінституціалізації)

Завдання 7.3. Роз-
робка, виготовлення 
та поширення  
інформаційно-освіт-
ніх матеріалів (ІОМ) 
для представників 
цільових аудиторій 

7.3.1. Забезпечити щорічне  
виготовлення та поширен-
ня брошури формату А6 
про види соціальних послуг 
та допомоги, порядок щодо 
їх  отримання, зокрема 
для сімей усиновлювачів, 
прийомних батьків, бать-
ків-вихователів, опікунів і 
піклувальників 

Щорічно, починаючи 
з 2019 р. 

Департамент соціальної політики 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Проект (за згодою) 

Виготовлено відповідної 
брошури не менш ніж 30 тисяч 
примірників 

7.3.2. Розробити  та поши-
рити щоденник для батьків, 
які виховують дитину з 
інвалідністю або з пору-
шеннями психофізичного 
розвитку, з можливістю 
робити у ньому записи та 
примітки з описом аспектів 
життєдіяльності та ви-
ховання дитини            

Щорічно, починаючи 
з 2019 р. 

Департамент соціальної політики 
Департамент охорони здоров’я 
Київське міське відділення Фонду со-
ціального захисту інвалідів 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за згодою) 

Виготовлено та поширено у сім’ї 
з дітьми з особливими потреба-
ми не менш ніж 10 тисяч 

7.3.3. Розробити та поши-
рити щоденник для дітей 
та підлітків з особливими 
потребами для планування 
життєдіяльності у доступ-
ній відповідно до розвитку 
формі              

Щорічно, починаючи 
з 2019 р. 

Департамент соціальної політики 
Департамент охорони здоров’я 
Київське міське відділення Фонду со-
ціального захисту інвалідів 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за згодою) 

Виготовлено та поширено у сім’ї 
з дітьми з особливими потреба-
ми не менш ніж 10 тисяч 

7.3.4. Розробити та по-
ширити буклет про права 
дитини на інклюзивну 
освіту 

Щорічно, починаючи 
з 2018 р. 

Департамент освіти та науки, молоді 
та спорту 
Департамент соціальної політики 
Київське міське відділення Фонду со-
ціального захисту інвалідів 
Проект (за   згодою) 
Громадські організації (за згодою) 

Виготовлено та поширено у сім’ї 
з дітьми з особливими потреба-
ми не менш ніж 20 тисяч  

7.3.5. Розробити та по-
ширити «Вісник: Соціальні 
послуги – сім’ям та дітям»               

Кожні півроку, почина-
ючи з 2019 р. 

Департамент соціальної політики 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за згодою)

Виготовлено та поширено у сім’ї 
з дітьми з особливими потре-
бами та сім’ї, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, 
не менш ніж 20 тисяч  

7.3.6. Розробити та 
поширити «Вісник: 
Родину – кожній дитині» 
з публікацією юридичних 
та психологічних аспектів 
усиновлення, влаштування 
в інші форми сімейного ви-
ховання, а також успішни-
ми історіями з життя киян, 
які взяли на виховання 
дитину з інтернатного за-
кладу, що реформується 

Кожні півроку, почина-
ючи з  червня 2018 р. 

Департамент соціальної політики 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр  соціадьних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Проект (за згодою) 
Громадські організації (за згодою) 

Виготовлено та поширено серед 
потенційних усиновлювачів, 
працівників інтернатних закла-
дів, фахівців соціальної сфери  
не менш ніж 20 тисяч 

7.3.7. Розробити та вигото-
вити інформаційні матері-
али з  питань наставництва 
для окремих категорій дітей 
та сімей 

Щороку, починаючи з 
2018 р. 

Департамент соціальної політики 
Служба у справах дітей та сім’ї Київ-
ський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
Проект (за згодою) 
Громадська організація «Одна надія»

Виготовлено та поширено серед 
населення, потенційних кан-
дидатів у наставники, зокрема 
корпоративні, не менш ніж 1 
тисячі примірників щорічно 

7.3.8. Виготовлення та 
поширення стікерів та ки-
шенькових календариків зі 
слоганом: «Родину – кожній 
дитині» з телефоном «гаря-
чої лінії» 15-51, та адресою 
рубрики веб-сайту КМДА з  
новинами про усиновлення, 
інші форми сімейного 
виховання, патронат, на-
ставництво тощо

2018 –  2025 рр. Департамент соціальної політики 
Служба у справах дітей та сім’ї Київ-
ський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
Проект (за згодою)  

Виготовлено по 100 тисяч при-
мірників кожного виду продукції 

7.3.9. Забезпечити спеці-
альне видання, присвячене 
проблематиці деінституціа-
лізації, журналу «Соціальна 
педіатрія і реабілітологія»

2018 –  2025 рр., один 
раз на рік

Департамент соціальної політики 
Український медичний центр реабі-
літації дітей з органічним ураженням 
нервової системи  

Виготовлено 1000 примірників 
на рік

Завдання 7.4. 
Виготовлення та роз-
міщення зовнішньої 
реклами 

7.4.1. Виготовлення та 
розміщення на носіях 
типу «сіті-лайт» реклами 
з питань популяризації 
сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського 
піклування, з інтернатних 
закладів 

Щорічно, починаючи з 
2019 р., 
впродовж двох місяців 
на рік

Департамент соціальної політики 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Районні  державні адміністрації 
Проект (за згодою) 

Не менше 100 сіті-лайтів, рівно-
мірно розподілених по районах 
міста 

7.4.2. Виготовлення та 
розміщення реклами з ме-
седжами, мотивуючими до 
усиновлення, влаштування 
у сімейні форми виховання 
дітей з інтернатних за-
кладів на носіях типу 
«біл-борд»

Щорічно, починаючи з 
2019 р., 
впродовж двох місяців 
на рік

Департамент суспільних комунікацій 
Служба у справах дітей та сім’ї 
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Районні державні адміністрації 
Проект (за згодою) 

Не менше 50 площин, рівномірно 
розподілених по районах міста

 Напрям 8. Моніторинг та оцінка 

Завдання 8.1. 
Створення системи 
моніторингу та 
оцінки процесів деін-
ституціалізації в 
м. Києві

8.1.1.  Створити спеціаль-
ний структурний підрозділ 
у складі Департаменту 
соціальної політики з 
питань деінституціалізації, 
моніторингу та оцінки її 
реалізації

I  квартал 2018 р. Департамент соціальної політики 
Департамент фінансів   

Розпорядженням КМДА внесені 
зміни до структури Департамен-
ту соціальної  політики - ство-
рено   спеціальний структурний 
підрозділ 

8.1.2. Визначити відпо-
відальних працівників у 
визначених структурних 
підрозділах КМДА за 
здійснення моніторингу та 
оцінки процесів деінститу-
ціалізації, внести зміни та 
доповнення до їх посадових 
інструкцій       

І квартал 2018 р. Департамент соціальної політики 
Департамент освіти і науки, молоді та 
спорту 
Департамент охорони здоров’я  
Служба у справах дітей та сім’ї Київ-
ський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
Районні державні адміністрації  

Визначено відповідальних 
працівників у відповідних  
структурних підрозділах КМДА 
за здійснення моніторингу та 
оцінки процесів деінститу-
ціалізації,  що закріплено їх 
посадовими інструкціями 
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Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 141,05 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ â 

áóäèíêó ¹ 13 íà âóë. Ïèëèïà Îðëèêà (â ïðèì³ùåíí³ ñïîðòèâíî¿ çàëè (â ò. ÷. ðîçäÿãàëüíÿ òà òðåíåðñüêà) Ë³öåþ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí 
¹ 51 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), îá'ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

Âàðò³ñòü îá'ºêòó îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2017 – 4505010,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî 
ðîçâèòêó (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, òåë. 253-00-86).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî 
ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ñïîðòèâíèìè òàíöÿìè) íà îäèí ð³ê.

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: ïîíåä³ëîê – ï'ÿòíèöÿ –17.00-21.00.
Îðåíäíà ñòàâêà – 3 %, ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó áåç ÏÄÂ – 23,46 ãðí áåç ÏÄÂ. Ì³ñÿ÷íèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè – 

2064,48 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

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 – 19,93 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
êîìï'þòåðíîãî êëóáó, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 402600,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 10%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç 
ÏÄÂ) – 3355,00 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 âèêîðèñòàííÿ 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 îãîëî-
øåííÿ. 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.

TOB ««Ñåíò Ñîô³ÿ Ïðîïåðò³ Ìåíåäæìåíò» ïîâ³äîìëÿº, ùî ó çâ'ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì 
ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ö³í íà åíåðãîðåñóðñè, âèòðàòí³ ìàòåð³àëè òîùî òàðèô 
íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ äëÿ áóäèíê³â, 
ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóë. ². Ôðàíêà, 4-á, ó ðîçì³ð³ 19,99 ãðí çà 1 êâ.ì, 
òà ì. Êè¿â, âóë. Ð.Îê³ïíî¿, 18, ó ðîçì³ð³ 18,28 çà 1 êâ.ì, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîðÿäêîì, 
çàòâåðäæåíèì Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ðîêó ¹ 869 òà ïîäàí³ äî ÊÌÄÀ íà çà-
òâåðäæåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïî-
â³äàþòü âèìîãàì Ðîçïîðÿäæåííÿ â ÂÎÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ð. ¹ 307. Äîäàòêîâà 
³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â. Çàóâàæåííÿ òà 
ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàâðñüêà, áóä. 16-â, ïðîòÿãîì 14 
êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè 
íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 28,4 êâ. ì, ùî 
ðîçòàøîâàíå íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ (âåñòèáþëü) 
êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â áóäèíêó ¹ 13 íà 
âóë. Ï³äâèñîöüêîãî äëÿ ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî 
ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30 4 êâ³òíÿ 2018 
ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 
15, ôîéº àêòîâî¿ çàëè íà 2 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè 
îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 
¹ 415/1280.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, 
ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, ê³ì. 
210 (ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. 
Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ äî 18.00 29 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. 

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 8130,00 ãðí 
áåç ÏÄÂ. 

Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 16260,00 ãðí 

áåç ÏÄÂ. 
Ðåêâ³çèòè äëÿ âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíä-

íî¿ ïëàòè.
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà 

äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðè-
ºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó ì Êèºâà, ð/ð ¹ 26003052720578 
â Ïå÷åðñüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ Êîìåðö³éíèé áàíê «Ïðè-
âàòáàíê», ÌÔÎ 300711, êîä ªÄÐÏÎÓ 26188567, 
³íäèâ³äóàëüíèé ïîäàòêîâèé íîìåð 261885626553. 

Óìîâè êîíêóðñó:
• îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ 

ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿; 
• êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:

– ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âè-
çíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî 
îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó 
âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêî-
íîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì 
ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ;

– êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, 
íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

– êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðè-
ìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåí-
äîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç 
ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ 
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 
ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ 
îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà-áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî 
ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîó-
òðèìóâà÷åì;

– ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ 
óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé 
çàñòðàõóâàòè îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºì-
ñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè 
äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê 
îá'ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);

• îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü 
âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïî-
òî÷íèé ì³ñÿöü;

• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò 
íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè 
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëà-
äàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà 
îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà 

îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ 
«Õðåùàòèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì;

• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà 
îðåíäè;

• çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ'ÿçàííÿ ïî 
ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà 
ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ 
äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);

• óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ 
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

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

• âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, 
çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ 
ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ ïåðåìîæöþ êîíêóðñó 
â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³ 
ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó 
êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðå-
ìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñîóòðèìóâà÷åì 
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

• àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ 
ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì 
ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ 
íåï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè.

äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó óêëà-
äàºòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³äïîâ³äíî äî óìîâ Òèïîâî¿ 
ôîðìè äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 
¹415/1280.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcitv.gov.ua

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñîâîìó óòðèìàíí³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êå-
ðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà". Ïåðåë³ê îá’ºêò³â íàâåäåíèé íèæ÷å. 

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30 04 êâ³òíÿ 2018 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, ôîéº àêòîâî¿ çàëè íà 
2 ïîâåðñ³. 

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15 ê³ì. 210 (ïí. – ÷ò. ç 9-00 äî 18-00, ïò. ç 9-00 äî 16-45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13-00 äî 13-45).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 29 áåðåçíÿ 2018 ðîêó.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ

Ñòàð-
òîâèé 

ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, 
ãðí áåç 

ÏÄÂ

Ñòðîê 
îðåí-

äè

Àâàíñîâèé îðåíäíèé ïëàò³æ 
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 

Óìîâè êîíêóðñó

ï/í àäðåñà ïëî-
ùà

òåõí³÷íà 
õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ðîçì³ð, 
ãðí áåç 

ÏÄÂ

Ðåêâ³çèòè äëÿ âíå-
ñåííÿ ïëàòåæó

1

âóë. 
Ñòàðî-
íàâîä-
íèöüêà, 

6-à

34,9

ïåðøèé 
ïîâåðõ 

(îêðåìèé 
âõ³ä)

äëÿ ðîçì³ùåííÿ:
– ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ (ïåðóêàðí³); /àáî/
– ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî 
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

4177,08
2 ðîêè 

364 
äí³

8354,16

Ïðèçíà÷åííÿ 
ïëàòåæó:
àâàíñîâà îðåíäíà 
ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó 
êîíêóðñ³ íà ïðàâî 
îðåíäè ìàéíà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³

Îäåðæóâà÷: 
Êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî "Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó 
ì. Êèºâà",

ð/ð 
26001192399100 

Ïóáë³÷íå àêö³î-
íåðíå òîâàðèñòâî 
"ÓêðÑèááàíê", 

ÌÔÎ: 351005, 

ªÄÐÏÎÓ: 35692211

– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
– êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè, îðåíäàð ñïëà÷óº:
– ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ 
ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ;
– êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é 
ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
– êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é 
ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî 
îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðè-
ºìñòâîì – áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ 
îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;
– ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ’ÿçàíèé çà-
ñòðàõóâàòè îá’ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð 
ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá’ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé); 
– îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïî-
ïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;
– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);
– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá’ºêò 
îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);
– âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
– äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà îðåíäè;
– çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ’ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â 
ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³ä-
ïèñàííÿ äîãîâîðó);
– óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë 
îõîðîíè ïðàö³;
– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;
– âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ ïåðåìîæöþ êîíêóðñó â ðàõóíîê 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè;
– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè 
ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ 
îðåíäîäàâöÿ;
– àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâà-
ëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè;
– äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó óêëàäàºòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³äïîâ³äíî äî óìîâ Òèïîâî¿ ôîðìè 
äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280

2
âóë. Ëå-
âàíäîâ-
ñüêà, 4

32,0 ï³äâàëüíèé 
ïîâåðõ

äëÿ ðîçì³ùåííÿ:
– ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³é-
ñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³-
àëüíó äîïîìîãó òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â 
òà ³íøèõ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ;
/àáî/
– ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî 
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüê³ ä³ÿëüíîñò³

1225,42
2 ðîêè 

364 
äí³

2450,84

3

âóë. 
Äàðâ³íà, 

7 ë³ò. 
"Á"

82,2 ï³äâàëüíèé 
ïîâåðõ

äëÿ ðîçì³ùåííÿ: – ãðîìàäñüêî¿ (áëà-
ãîä³éíî¿) îðãàí³çàö³¿, íà ïëîù³, ùî íå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; /àáî/
– ãðîìàäñüêî¿ (áëàãîä³éíî¿) îðãà-
í³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó 
ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, 
ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ; /àáî/
– ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ (âèãîòîâëåííÿ òà ðåìîíò 
îäÿãó)

7144,17
2 ðîêè 

364 
äí³

14288,34

4

âóë. 
Ìîñ-

êîâñüêà, 
46/2

20,6

ï³äâàëüíèé 
ïîâåðõ 
(ïàðêó-
âàëüíå
 ì³ñöå 
¹ 4)

äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïàðêóâàëüíîãî ì³ñöÿ 
(ñòîÿíêà äëÿ àâòîìîá³ëÿ) 1669,00

2 ðîêè 
364 
äí³

3338,00

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíä-

íî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 14,04 êâ. ì çà àäðå-
ñîþ: âóë. ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà, 11 

(1 ïîâåðõ)

ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ 870,83 1741,66

ï/ð 26008554300600 
áàíê: ÏÀÒ "Óêðñèááàíê" 

ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 39606435

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Äí³ïðîâñüêî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,00 êâ. 
ì çà àäðåñîþ: âóë. Åíòóç³àñò³â, 

51/24 (á³áë³îòåêà ³ì. ª. Êðàâ÷åí-
êà), 1 ïîâåðõ

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî 
àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðî-

äîâîëü÷³ òîâàðè
712,50 1425,00

ï/ð 31555244377968 
áàíê: ÓÄÊÑÓ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 820019

ªÄÐÏÎÓ: 37397258

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà – 2 ðîêè 364 äí³ (ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïî-
äàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì). 

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
– 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 
ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè;
– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâ-

ëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ ÇÌ² (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ öèõ âèòðàò);

– çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ñòðàõóâàííÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè;
– óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè òà ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè 

êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
– âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
– êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
– êîï³þ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòêó (çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì);
– ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1,2,3) ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
– äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;
– êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
– êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1,2,3) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
– êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
– âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
– äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ 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 ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³ÿ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 04.04.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, êàá. 317 îá 11.00.
Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíî íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ", (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).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿".
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1 ê³ì. 311 (ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 

äî 13.45), òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 296-56-56, 292-23-07.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ çà 3 ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
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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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 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ОСТАННІМ часом до контакт-
центрів «Київводоканалу» над-
ходять скарги щодо шахрайства з 
послуги опломбування лічильни-
ків та їх передачі на комерційний 
облік. За інформацією мешкан-
ців, до їхніх квартир приходять 
невідомі та представляються 
уповноваженими особами «Ки-
ївводоканалу» або підрядної ор-
ганізації ТОВ «Мастергаз». Шахраї 
пропонують за грошову компен-
сацію опломбувати лічильник та 
передати його на комерційний 
облік, вимагаючи від споживачів 
надати пакет документів для ні-
бито оформлення договору. Після 
цього – опломбовують лічильник 
пломбами, схожими на пломби 
компанії. 

«Київводоканал» офіційно 
заявляє, що не співпрацює з жод-
ними підрядними організаціями 
для проведення опломбування 
лічильників, а також запевняє, 
що жодна інформація про цю 
послугу та передачу лічильни-

ків на комерційний облік не 
надходить. 

Щоб не стати жертвою шахраїв, 
перевіряйте наявність посвідчен-
ня працівника «Київводоканалу» 
та слідкуйте, щоб у його наряді 
був вказаний номер вашої квар-
тири. 

Для опломбування лічильника 
необхідно залишити заявку в Цен-
трі обслуговування споживачів 
«Київводоканалу» за тел.: (044) 
202-02-02, 202-02-04, 200-73-55. 
Послуга безкоштовна 

Київ лідирує у рейтингу функціонування місцевої 
електронної демократії в Україні

Із незаконного користування 
повернуть приміщення 
дитсадка на Оболоні 

У місті зафіксовані 
випадки шахрайства 
з опломбування лічильників

КИЇВ займає перше місце за рівнем Індексу міс-
цевої електронної демократії в Україні. Відповід-
не дослідження проводили експерти Громадської 
спілки «Центр розвитку інновацій». Для аналізу 
було обрано 15 найбільших міст України. Оціню-
валися чотири поширені інструменти електронної 
демократії: е-звернення, е-консультації, е-петиції 
та Громадський бюджет. 

«Міська влада намагається максимально залучати 
киян до участі в суспільному житті столиці. І аби цей 
процес був ефективним, зрозумілим та зручним, 
ми запроваджуємо нові електронні сервіси. І тут 
справді маємо чим пишатися. Найвищий загальний 
показник щодо електронних звернень, 
враховуючи стан демократичності, 
рівень громадської активності та ре-
зультативність інструменту має саме 
столиця – фактично 60%», – повідомив 
заступник міського голови – секре-
тар Київради Володимир Прокопів. 

Окрім того, місто має успішний досвід у запро-
вадженні та реалізації електронних петицій. За-
галом вони є найбільш популярним інструментом 
е-участі в Києві (4384 подані петиції), Запоріжжі 
(1125 петицій) та в Хмельницькому (528 петицій). 

«Ми спільно з громадськістю напрацювали нове, 
більш ефективне, положення розгляду електрон-
них петицій. До речі, система е-звернень у Києві є 
найдосконалішою серед українських міст. Наразі 
ми маємо 49 успішних петицій. Із них шість уже 
реалізовано повністю, 10 було відхилено. Щодо 
решти – розроблені заходи для їх виконання. У те-
матичному розрізі найбільш популярними є петиції, 
що стосуються транспорту, благоустрою та довкілля, 
ЖКГ, містобудування та перейменування», – зазна-
чив Володимир Прокопів. 

Також має чим пишатися Київ і в процесі реа-
лізації проектів Громадського бюджету. На їх ви-
конання цьогоріч міська влада виділила 150 млн 
грн. Загалом мають реалізувати 141 громадську 
ініціативу. Торік у рамках ГБ було втілено у життя 
48 ідей. Найвищу результативність реалізації про-
ектів декларують Хмельницький та Київ. Середній 
термін виконання ініціатив складає від 2 місяців 
до 1 року. 

Що стосується електронних консультацій, то лише 
в трьох із восьми міст (Київ, Львів, Хмельницький) 
передбачено спеціальне процедурне забезпечення. 
Щоправда, лише у столиці вони реально функціо-
нують на практиці 

КИЇВСЬКА  місцева проку-
ратура №5 заявила позов до 
Господарського суду столиці з 
вимогою зобов’язати Управлін-
ня Пенсійного фонду України 
м. Києва звільнити приміщення 
дитячого садочка, розташованого 
на вул. Озерній в Оболонському 
районі. 

За договором оренди при-
міщення вказаного ДНЗ були 
передані Управлінню Пенсійного 
фонду України для розміщення 
бюджетної установи. 

Разом з тим прокуратурою 
з’ясовано, що такий договір су-

перечить нормам законодавства, 
якими заборонено використання 
приміщень дошкільних навчаль-
них закладів не за цільовим при-
значенням. 

Зважаючи на грубе порушення 
законодавства, місцева проку-
ратура звернулась із позовною 
заявою на захист інтересів те-
риторіальної громади з вимогою 
про виселення орендаря з при-
міщення дитсадка. 

На сьогоднішній день ухвалою 
Господарського суду м. Києва 
провадження по справі відкрите 
та триває судовий розгляд 

У КИЄВІ за 10-й тиждень епідсе-
зону зареєстровано 17364 хворих 
на грип і ГРВІ (за 9-й тиждень 
захворіло 25890), спостерігається 
зниження рівня захворюваності, 
якщо порівнювати з попереднім 

тижнем, на 49,1%. Показник за-
хворюваності склав 593,5 (за 9-й 
тиждень 884,9) та є нижчим епід-
порогу на 42,2%. Наразі у місті 
інтенсивність епідемічного про-
цесу на рівні, характерному для 
даного періоду року. 

«У порівнянні з попереднім 
тижнем у столиці спостерігається 
зниження рівня захворюваності 
як серед дитячого, так і серед до-
рослого населення. Так, дорослих 
захворіло 6633 особи проти 10438 
за 9-й тиждень, зниження у 1,6 

раза, дітей – 10731 проти 15452, 
зниження у 1,4 раза. У структурі 
захворюваності діти складають 
61,8%, а на попередньому тижні 
59,7%. Захворюваність серед шко-
лярів знизилася у 1,5 раза, якщо 
порівнювати з минулим тижнем, 
4065 випадків, що складає 37,9% 
від загальної кількості дітей, котрі 
захворіли, та 23,4% від загальної 
кількості осіб, які звернулися по 
медичну допомогу», – повідомив 
перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник 

У МІСТІ залучать інвестора для облаштування 
закладів охорони здоров’я інформаційними про-
грамно-технічними комплексами самообслуго-
вування та створення платіжної інфраструктури. 
Для реалізації проекту оголошено інвестконкурс. 
Про це повідомила директор Департаменту 
економіки та інвестицій Наталія Мельник. За 
її словами, інформаційні програмно-технічні 
комплекси (ІПТКС) планують встановити у 129 
комунальних медзакладах. Орієнтовний об’єм 
інвестицій – 11,2 млн гривень. 

«Медичні заклади зможуть суттєво економити 
кошти шляхом упровадження електронних лікар-
няних кас, приймальних відділень і, як наслідок, 
скорочення фонду заробітної плати. Також можна 
буде відслідковувати в online-режимі обсяг фінан-
сових надходжень до закладів охорони здоров’я, 
зокрема й коштів за платні послуги, благодійних 
внесків», – наголосила Наталія Мельник. 

Наразі КП «КІА» підготувало предінвести-
ційні пропозиції проекту, якими передбачено 
облаштування ІПТКС та створення відповідної 
інфраструктури 

Медичні заклади облаштують 
комплексами самообслуговування

Показник захворюваності 
на грип та ГРВІ в столиці нижче 
епідпорогу 
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