
Віталій Кличко візьме 
участь в круглому 
столі щодо розвитку 
агломерацій 

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко візьме 
участь в круглому столі «Великий Париж – 
Великий Київ» щодо розвитку агломерацій. 
Захід відбудеться в рамках офіційного 
візиту делегації Метрополії Великого Па-
рижа до Києва з метою обміну досвідом 
розвитку великих та малих європейських 
міст, створення привабливих умов життя 
та інноваційного вдосконалення міського 
середовища у довгостроковій перспективі. 

Візит французької делегації відбудеться 
на запрошення Віталія Кличка та за сприяння 
Альянсу з інвестиційного супроводу (AIS). 

В круглому столі також візьмуть участь 
представники КМДА , Київради, Мін-
регіону та інших державних установ 
і організацій. Планується підписання 
Комюніке між Київрадою, Асоціацією 
малих міст України та Метрополією Ве-
ликого Парижа щодо співпраці у сфері 
розвитку агломерацій. 

У столиці 
зафіксовано зростання 
захворюваності на грип 
та ГРВІ 

«У порівнянні з попереднім тижнем у столиці 
спостерігається зростання рівня захво-
рюваності як серед дитячого, так і дорос-
лого населення. Так, дорослих захворіло 
9032 особи проти 6633 за 10-й тиждень, 
зростання на 26,6 %; дітей – 12899 проти 
10731, зростання на 16,8%. У структурі за-
хворюваності діти складають 58,8%, а на 
попередньому тижні 61,8%. Захворюваність 
серед школярів зросла на 17,9%, якщо по-
рівнювати з минулим тижнем, 4953 випадки, 
що складає 38,4% від загальної кількості 
дітей,котрі захворіли, та 22,6% від загальної 
кількості осіб, які звернулися за медичною 
допомогою», – повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник. 

Комунальники готові 
працювати у посиленому 
режимі 

255 одиниць снігоприбиральної та 127 
одиниць допоміжної техніки підприємств 
КК «Київавтодор», а також 50 бригад із руч-
ного прибирання у складі 353 працівників 
розпочали відучора чергування у столиці 
і готові до роботи у посиленому режимі. 

Із 13.00 вівторка снігоприбиральну 
техніку «Київавтодору» було розміщено 
на вихідних позиціях у всіх районах міс-
та. Така практика дозволяє дорожникам 
оперативно розпочати роботу з обробки 
доріг посипальними матеріалами і не до-
пустити утворення ожеледиці та снігових 
накатів. Шляхово-експлуатаційні підпри-
ємства оперативно розпочали проводити 
превентивну обробку доріг. 

За прогнозом Укргідрометцентру, сні-
гопад триватиме у місті до середи. Кому-
нальники просять водіїв не паркувати 
автомобілі обабіч вулиць і доріг, щоб не 
заважати снігоприбиральній техніці опе-
ративно прибирати вулично-дорожню 
мережу столиці.

íîâèíè

¹ 31 (5082)  ñåðåäà  21 áåðåçíÿ 2018 ð.

Часи «тачанок» 
давно минули

Столичні комунальники розпочали демонтажі незаконної пересувної реклами, зокрема було звільнено три об’єкти, встановлені на «газелях», 
що базувалися на вулиці Басейній

 �  Комунальне підприємство «Київреклама» розпочало 
демонтаж незаконних конструкцій «на колесах» у столиці

«НЕЩОДАВНО силами нашого комунально-
го підприємства відбулися перші демонтажі 
незаконної пересувної реклами. Очищено 
три рекламні площі з «газелей» на вулиці 
Басейній. Це перший демонтаж таких об’єктів, 
здійснений силами КП «Київреклама» і дру-
гий у місті взагалі – нещодавно 
фахівцями комунального під-
приємства «Київблагоустрій» 
було знесено ще три таких за-
соби», – повідомив очільник 
Управління з питань реклами 
КМДА Олександр Смирнов. 

Наразі у столиці близько 45 подібних пере-
сувних рекламних засобів, які найближчим 
часом також буде демонтовано. 

«Окрема подяка Управлінню патрульної 
поліції в місті Києві та його начальнику Юрію 
Зозулі за співпрацю з комунальниками і допо-

могу, їхні працівники забезпечували безпеку 
і порядок під час демонтажу. Що ж стосується 
власників цих рекламних «тачанок», то їм 
варто зрозуміти, що незаконному бізнесу в 
Києві не місце, тож нехай ведуть свою справу, 
використовуючи законні й дозволені формати 
рекламних засобів. А рекламодавцям варто 
переглянути ставлення до просування своєї 
продукції та послуг і припинити 
підтримувати незаконну ді-
яльність, оскільки розміщення 
на цих «тачанках» – це й ваш 
імідж і репутація», – зазначив 
заступник голови КМДА Олек-
сій Резніков. 

Нагадаємо, у квітні 2017 року Київрада при-
йняла нові Правила розміщення зовнішньої 
реклами, а в грудні 2017-го було завершено 
роботу над Схемою розміщення наземної 

реклами. Такий формат рекламних засобів 
як «брендмобіль» не передбачено серед ви-
значених дозволених форматів РЗ. 

Згідно з цими документами також за-
бороняється розміщувати рекламні об’єкти: 
на пішохідних і велосипедних доріжках; 
алеях; розподільних смугах шириною менше 
2 м; ближче, ніж 10 м до перехресть вулиць і 
пішохідних переходів і зупинок; ближче, ніж 
20 м до транспортних розв’язок; ближче, ніж 
50 м до залізничних переїздів. 

Також у розміщенні рекламних конструкцій 
має використовуватись радіальний підхід 
із відстанями від 40 до 150 метрів залежно 
від розміру конструкцій – між найменшими 
форматами – сітілайтами – 40 метрів і так 
далі до 150 метрів між великими форматами. 

Нові правила включають, серед іншого, 
уточнення дозволених і заборонених форматів 
конструкцій і їх розмірів, приділено особливу 
увагу безпеці пішоходів і водіїв – рекламні 
засоби не будуть більше перешкоджати пішо-
хідному руху та перекривати знаки дорожнього 
руху, розміщуватись у місцях концентрації 
ДТП тощо. 

Завдяки ж упровадженню Схеми розмі-
щення наземної реклами до кінця 2018 року 
кількість конструкцій у місті зменшиться із 
7300 до 4390 одиниць �

Комунальне підприємство «Київреклама» розпочало демонтаж 
незаконної «реклами на колесах». Як повідомили в профільному 
столичному Управлінні, наразі в місті близько 45 таких пересувних 
засобів, встановлених на авто і які найближчим часом буде 
демонтовано. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 55/4119 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до статей 760 – 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018 року № 54/4118

Основний засіб, який належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, перебуває у володінні та користуванні приватного 
акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», дозвіл 

на списання шляхом ліквідації якого надається

Найменування основного засобу та 
його технічні характеристики

Дата введення 
в експлуатацію

Первісна балан-
сова вартість, 

грн

Залишкова балансо-
ва вартість станом 
на 01.10.2016, грн

Знос, грн Підстава для 
списання

Вулична каналізаційна мережа на 
вул. Оноре де Бальзака, діаметр 800,0 
мм, протяжність 754,5 м (списання 
частини протяжністю 118,1 м), залі-
зобетон, інв. № 24290/3К

1993 218329,33 67244,56 151084,77
Акт на списання 

основних засобів від 
13.10.2016 № 1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018 року № 56/4120

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

п/п
Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та характеристи-
ка об’єкта нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа, кв. м
Орендна ставка

Строк, на який 
укладається договір 

оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району 
м. Києва»

1.
Член Національної 
спілки художників 

України 
Луцик М. М.

вул. Б. Хмельницько-
го, 66 

Шевченківський район 
Житловий будинок – 

5-поверховий 
Площа – 4429,17 кв. м

Розміщення майстерні художника, 
що є членом національної спілки, 
на площі, що не використовується 

для провадження підприємницької 
діяльності 

цоколь 
Площа – 35,00 кв. м

20,00 кв. м – 1 % 
14,60 кв. м – 4 % 2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 56/4120 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до статей 760 – 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018 року № 55/4119

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

п/п
Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа, кв. м
Орендна ставка

Строк, на який 
укладається договір 

оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району 
м. Києва»

1.

Громадська 
організація «Золоті 
ворота» 

Форма власності – 
приватна 
Форма фінансуван-
ня – змішана

вул. Пирогова, 10-г 

Шевченківський 
район житловий 
будинок – 3-по-
верховий 
Площа – 968,68 кв. м

Розміщення громадської органі-
зації у сфері культури і мистецтв 
на площі, що не використову-
ється для провадження підпри-
ємницької діяльності 
Підвал 
Площа – 55,1 кв. м

20,0 кв. м – 1 % 
35,1 кв. м – 4 % 2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про списання основного засобу, 
який належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 54/4118 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення 
комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» від 26 вересня 2016 
року № 114/5643 та публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 04 листопада 
2016 року № 5396/41/36/02-16, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ çà óìîâè ìàéáóòíüîãî 
óêëàäàííÿ çàÿâíèêîì îõîðîííîãî äîãîâîðó.

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ 
çà óìîâ âêëþ÷åííÿ â äîãîâ³ð îðåíäè íàñòóïíèõ 
ïóíêò³â:

2.1. Áóäèíîê ìåìîð³àëüíèé, ïðèì³ùåííÿ ÿêîãî 
íàäàþòüñÿ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ, ð³øåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà-

ðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 27.01.1970 ¹ 159 âíåñåíî 
äî ïåðåë³êó ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ;

2.2. Îðåíäàð ìàº ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè 
âêàçàí³ ïðèì³ùåííÿ âèêëþ÷íî ó â³äïîâ³äíîñò³ 
äî âèìîã îõîðîííîãî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ 
îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ³ âëàñ-
íèêîì áóäèíêó-ïàì’ÿòêè àáî óïîâíîâàæåíèì 
íèì îðãàíîì.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

1.1. Äîçâîëèòè ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
îñíîâíèé çàñ³á, çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

1.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-
ìîíòîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó, à íåïðèäàòí³ 
äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

1.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про проведення нормативної 
грошової оцінки земель міста Києва

Рішення Київської міської ради № 46/4110 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до статті 201 Земельного кодексу України, статей 271, 274, 288, 289 Податкового кодексу України, 

статей 5, 13, 15,18 Закону України «Про оцінку земель», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статтею 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», з метою економічного 
регулювання земельних відносин, визначення актуальних розмірів і встановлення порядку плати за землю в місті 
Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про врегулювання питання використання земельної 
ділянки площею 0,3827 га на вул. Сормовській, 3 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 10/4074 від 8 лютого 2018 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, пункту 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 31, 32 Закону України «Про оренду 
землі», у зв’язку із порушенням пунктів 8.4, 11.4, 11.5 договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською 
міською радою та закритим акціонерним товариством «СХІД-2» для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на вул. Сормов-
ській, 3 у Дарницькому районі м. Києва від 30.03.2007 та зареєстрованого за № 63-6-00409, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðîâåñòè íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó 
çåìåëü ì³ñòà Êèºâà.

2. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåñòè çàêó-
ï³âëþ òîâàð³â ³ ïîñëóã ç ïðîâåäåííÿ íîðìàòèâíî¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ì³ñòà Êèºâà â ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ 
çàêóï³âë³».

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ô³íàí-

ñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1 ³ 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ øëÿõîì 
îïóáë³êóâàííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 30 
êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ 
çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî ðîç³ðâàííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,3827 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:257:0007) 
â³ä 30.03.2007 òà çàðåºñòðîâàíîãî çà ¹ 63-6-
00409, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 
òà çàêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «ÑÕ²Ä-2» 
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäî-
âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè, îô³ñàìè òà ï³äçåìíèì 

ïàðê³íãîì íà âóë. Ñîðìîâñüê³é, 3 ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïîâ³äîìèòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ïðèâàòíå 
àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÑÕ²Ä-2» (ÏÐÀÒ «ÑÕ²Ä-2»).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 30 (1842), середа, 21 березня 2018 р.
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21 березня 2018 р.

№31 (5082)

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради

від 08.02.2018 року № 21/4085

Зміни до додатка 3 «Методика розрахунку орендної плати за майно 
територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду» до 
рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 

«Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади 
міста Києва»

Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 3 «Ìåòîäèêà ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó», à ñàìå:

1. Äîïîâíèòè ïóíêòîì 121 òàêîãî çì³ñòó:
«121. Ïðè ïðîäîâæåíí³ äîãîâîðó îðåíäè, ÿêèé áóëî óêëàäåíî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, ðîçì³ð 

ì³ñÿ÷íî¿ ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ôîðìóëîþ:
Îïë.ì³ñ1. ñò. = (Îïë / 12) õ ³íä.çá³ë.ö,
äå Îïë.ì³ñ1. ñò. – ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà çà 1 ì³ñÿöü;
³íä.çá³ë.ö. – ³íäåêñ çá³ëüøåííÿ ö³íè.
²íä.çá³ë.ö. = îïë.ì³ñ1ê./îïë.ì³ñ1ñò.
2. Ïóíêò 19 âèêëþ÷èòè.
3. Òàáëèöþ 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів
Найменування Орендна ставка, від-

сотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-за-
водів (що виробляють виноробну продукцію) 20

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з дере-
вини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, 
ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску 
лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної 
промисловості

15

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, 
зв’язку, швейної та текстильної промисловості, з виробництва транспортних засобів, 
устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для 
механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з вироб-
ництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, 
целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних 
матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної 
промисловості, побутового обслуговування

12

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної 
промисловості), радгоспів-заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію), 
металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) 
промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

10

кінопоказу 4

інші об’єкти 10

».
4. Òàáëèöþ 2 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Орендні ставки за використання нерухомого майна
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, від-

сотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100

2. Розміщення на території метрополітену пунктів обміну валют, платіжних терміналів, в 
тому числі навісних, банкоматів, пунктів продажу фінансових послуг 100

3. Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) 
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до 
Інтернету

60

4. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45

5. Розміщення банкоматів, платіжних терміналів, ломбардів 40

6. Розміщення виробників реклами 20

7. Розміщення саун та лазень 20

8. Розміщення майстерень:

з ремонту ювелірних виробів 20

що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів, у т.ч. автомийок та /або 
послуг шиномонтажу 10

9. Розміщення на території метрополітену:

торговельних об’єктів, крім об’єктів з продажу преси, інше цільове   використання   при-
міщень/площ  на  території метрополітену на площі, що не перевищує 20 кв.м 20

торговельних   об’єктів,   інше   цільове   використання приміщень/площ на території 
метрополітену на частині площі, що перевищує 20 кв.м 15

торговельних об’єктів з продажу преси на площі, що не перевищує 20 кв.м 10

10. Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність зі збору та сортуван-
ня вторинної сировини:

на відстані менше ніж 200,0 м від житлових будинків 25

на відстані 200,0 м та більше від житлових будинків 5

11. Розміщення торговельних об’єктів з продажу:

ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антиква-
ріату 40

автомобілів 20

алкогольних та/або тютюнових виробів* 18

непродовольчих товарів 9

ортопедичних виробів, товарів дитячого асортименту 6

продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 5

преси, книг, газет і журналів 5

12. Розміщення банків, пунктів продажу фінансових послуг  фінансовими  установами,  
крім  передбачених пунктами 4 і 5 цієї таблиці 18

13. Розміщення:

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, ресторанів, закладів ресторанного господар-
ства з постачання страв, приготовлених централізовано, для споживання в інших місцях, 
що здійснюють продаж товарів підакцизної групи *

15

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів 
підакцизної групи, закладів ресторанного    господарства    з    постачання    страв, при-
готовлених централізовано, для споживання в інших місцях

6

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 21 квітня 2015 року № 415/1280 «Про затвердження 
Положення про оренду майна територіальної громади 

міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 21/4085 від 8 лютого 2018 року

Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283-289, 291 Господарського кодексу України, пункту 
31 частини першої статті 26 та частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», За-
кону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» та з метою підвищення ефективності використання об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, усунення корупційних ризиків при прийнятті рішень органами Київської 
міської ради у питаннях власності Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

². Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 21 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 415/1280 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»:

1. Äîäàòîê 1 «Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»:

1.1. Äîïîâíèòè ïóíêòîì 4.8 òàêîãî çì³ñòó: 
«4.8. ßêùî çàïðîïîíîâàíîþ ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ º ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿, áëàãî-
ä³éíî¿, ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³éíà ïëîù³, îðåíäíà 
ïëàòà çà ÿêó âñòàíîâëåíà â ðîçì³ð³ 1 ãðèâí³ â ð³ê 
(äàë³ – îðåíäíà ï³ëüãà), ó çàÿâ³ ïðî îðåíäó òàêîæ 
çàçíà÷àºòüñÿ ïîñèëàííÿ íà âåá-ñàéò îðãàí³çàö³¿ 
³ çàïåâíåííÿ ïðî òå, ùî îðãàí³çàö³ÿ â³äïîâ³äàº 
âñòàíîâëåíèì êâàë³ô³êàö³éíèì êðèòåð³ÿì.

Çàÿâà îðãàí³çàö³¿, ÿêà íå â³äïîâ³äàº êâàë³ô³êà-
ö³éíèì êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ó öüîìó ï³äïóíêò³, 
ðîçãëÿäàºòüñÿ çà ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè äëÿ 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ íå êîðèñòóþòüñÿ 
îðåíäíîþ ï³ëüãîþ.

Âèñíîâîê ïðî â³äïîâ³äí³ñòü àáî íåâ³äïî-
â³äí³ñòü îðãàí³çàö³¿ êâàë³ô³êàö³éíèì êðèòåð³ÿì 
íàäàº îðåíäîäàâåöü.

Äëÿ îòðèìàííÿ ïðàâà íà îðåíäíó ï³ëüãó 
ãðîìàäñüêà, áëàãîä³éíà, ðåë³ã³éíà îðãàí³çàö³ÿ 
ïîâèííà â³äïîâ³äàòè òàêèì êâàë³ô³êàö³éíèì 
êðèòåð³ÿì:

1) îðãàí³çàö³ÿ ìàº âåá-ñàéò, íà ÿêîìó îïðè-
ëþäíåíà òàêà ³íôîðìàö³ÿ:

– ñòàòóò îðãàí³çàö³¿;
– áàëàíñ ³ çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè 

îðãàí³çàö³¿ çà ìèíóëèé ð³ê;
– ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñóìè ÷ëåíñüêèõ, áëàãî-

ä³éíèõ ³ ³íøèõ âíåñê³â, çàëó÷åíèõ îðãàí³çàö³ºþ 
çà îñòàíí³é çâ³òíèé ð³ê ç ìåòîþ ô³íàíñóâàííÿ ¿¿ 
ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

– ³íôîðìàö³ÿ ïðî ìàéíîâó áàçó îðãàí³çàö³¿, 
çîêðåìà, ïðî ïðèì³ùåííÿ, â ÿêèõ îðãàí³çàö³ÿ çä³é-
ñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ñòàíîì íà äàòó çâåðíåííÿ, 
³ç çàçíà÷åííÿì ïðàâîâèõ ï³äñòàâ âèêîðèñòàííÿ 
â³äïîâ³äíîãî ìàéíà;

– ùîð³÷íèé çâ³ò ïðî ñòàòóòíó ä³ÿëüí³ñòü îð-
ãàí³çàö³¿, ÿêèé ïîâèíåí ì³ñòèòè:

à) á³îãðàô³÷íó äîâ³äêó ùîäî êåð³âíèõ îðãàí³â 
ñòàíîì íà äàòó çâ³òó, ùî âêëþ÷àº: ïð³çâèùå, ³ì’ÿ 
³ ïî áàòüêîâ³, äàòó íàðîäæåííÿ, îñâ³òó, ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ì³ñöå ðîáîòè ñòàíîì íà äàòó äîâ³äêè, à 
òàêîæ çà ïîïåðåäí³ 10 ðîê³â, ³ ³íôîðìàö³þ ïðî 
÷ëåíñòâî â ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ, áëàãîä³éíèõ, 
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³ÿõ;

á) ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäñüê³, áëàãîä³éí³ 
é ³íø³ çàõîäè, ïðîâåäåí³ çà ó÷àñòþ îðãàí³çàö³¿ 
çà íàïðÿìêàìè ¿¿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ç ðîç-
ì³ùåííÿì ôîòîçâ³òó çàõîä³â, ÿêèé ì³ñòèòü äàòó 
³ ì³ñöå ¿õ ïðîâåäåííÿ;

â) ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäñüê³, áëàãîä³éí³ é 
³íø³ çàõîäè, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè çà ó÷àñòþ 
îðãàí³çàö³¿ çà íàïðÿìêàìè ¿¿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 12 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ äàòè 
çâåðíåííÿ; ³

2) ìèíóëî 15 ì³ñÿö³â ì³æ äàòîþ çàÿâè ³ äàòîþ 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ îðãàí³çàö³¿.

Îïðèëþäíåííÿ íà ñàéò³ îðãàí³çàö³¿ íåäîñòî-
â³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ îðåíäíî¿ 
ï³ëüãè º ï³äñòàâîþ äëÿ äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ 
äîãîâîðó îðåíäè çà ³í³ö³àòèâîþ îðåíäîäàâöÿ, 
à òàêîæ äëÿ íåïðîäîâæåííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
íà íîâèé ñòðîê».

1.2. Ïóíêòè 4.8-4.11 Ïîëîæåííÿ ââàæàòè 
ïóíêòàìè 4.9-4.12 â³äïîâ³äíî.

2. Ó äîäàòêó 2 «Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà»:

àáçàö òðåò³é ïóíêòó 8 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ º ïðàâîìî÷íèì 

ó ðàç³ ó÷àñò³ â íüîìó íå ìåíøå ÷îòèðüîõ îñ³á».
3. Ó äîäàòîê 3 «Ìåòîäèêà ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ 

ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó»:

âíåñòè çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî 
ð³øåííÿ

4. Ó äîäàòîê 4 «Òèïîâèé äîãîâ³ð ïðî ïåðåäà÷ó 
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â 
îðåíäó»:

âíåñòè çì³íè çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

II. Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ.
1. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-
ïå÷èòè îô³ö³éíå îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ 
øëÿõîì îïóáë³êóâàííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè «Õðåùàòèê».

2. Âñòàíîâèòè, ùî íîâ³ îðåíäí³ ñòàâêè, çà-
òâåðäæåí³ öèì ð³øåííÿì, çàñòîñîâóþòüñÿ äî:

äîãîâîð³â, ÿê³ óêëàäàþòüñÿ àáî ïðîäîâæó-
þòüñÿ íà íîâèé ñòðîê ï³ñëÿ 1 áåðåçíÿ 2018 ðîêó;

³ñíóþ÷èõ äîãîâîð³â îðåíäè (êð³ì äîãîâîð³â, 
óêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó) çà óìîâè 
âíåñåííÿ äî íèõ çì³í ùîäî ïðèâåäåííÿ ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü îðåíäíèõ ñòàâîê çà äîãîâîðîì ³ç 
íîâèìè ñòàâêàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì ð³øåííÿì. 
Ó òàêîìó ðàç³ íîâà ñòàâêà çàñòîñîâóºòüñÿ ç 1 
÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ äàòè óêëàäàííÿ 
äîäàòêîâî¿ óãîäè äî äîãîâîðó îðåíäè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî îðåíäîäàâö³ ï³ä ÷àñ ïåðå-
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè àáî âíåñåííÿ çì³íè 
äî íèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 öèõ Ïðèê³íöåâèõ 
òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü ïðèâîäÿòü óìîâè öèõ 
äîãîâîð³â ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç òèïîâèìè óìîâàìè, 
çì³íåíèìè öèì ð³øåííÿì, øëÿõîì âèêëàäàííÿ 
öèõ äîãîâîð³â ó íîâ³é ðåäàêö³¿.

4. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì 
ð³øåííÿì ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ä³þ÷èõ 
äîãîâîð³â ïðî ñï³âïðàöþ ³ç äèòÿ÷î-þíàöüêèìè 
ñïîðòèâíèìè øêîëàìè, ó òîìó ÷èñë³ òèõ, ùî 
óêëàäåí³ íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ëèñòîïàäà 2011 
ðîêó ¹ 2144 «Ïðî áåçîïëàòíå âèêîðèñòàííÿ 
ñïîðòèâíèõ ñïîðóä òà ïðèì³ùåíü çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ çàêëàä³â äèòÿ÷î-þíàöüêèìè ñïîðòèâíèìè 
øêîëàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» (äàë³ – äîãîâîðè ïðî ñï³â-
ïðàöþ), òà îïðèëþäíèòè ðåçóëüòàòè ³íâåíòàðè-
çàö³¿ íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ 
ôîðìàòó ïóáë³÷íîãî ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ö³ äîãîâîðè ³ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

5. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ñï³ëüíî ³ç â³äïîâ³äíèìè ðàéîííèìè ó ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè ïðîòÿãîì 
äâîõ ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì 
ð³øåííÿì âæèòè çàõîä³â äëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâî-
ð³â ïðî ñï³âïðàöþ ³ ïðèâåäåííÿ â³äíîñèí ùîäî 
âèêîðèñòàííÿ äèòÿ÷î-þíàöüêèìè ñïîðòèâíèìè 
øêîëàìè ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ ôîðìè 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó 
â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó 
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³-
ñòðàö³ÿì óêëàñòè áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çà 
ïîãîäæåííÿì ³ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ äîãîâîðè îðåíäè 
îá’ºêò³â ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ 
ôîðìè âëàñíîñò³, ÿê³ âèâ³ëüíþþòüñÿ ó çâ’ÿçêó 
³ç ðîç³ðâàííÿì äîãîâîð³â ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî, 
³ç äèòÿ÷î-þíàöüêèìè ñïîðòèâíèìè øêîëàìè 
êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, äîãîâîðè ïðî 
ñï³âðîá³òíèöòâî ç ÿêèìè ðîç³ðâàíî íà ï³äñòàâ³ 
ïóíêòó 6 öèõ Ïðèê³íöåâèõ ³ ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü.

7. Ðåêîìåíäóâàòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ñêàñóâàòè ó çâ’ÿçêó ³ç íàáóòòÿì 
÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 17 
ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ¹ 2144 «Ïðî áåçîïëàòíå 
âèêîðèñòàííÿ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä òà ïðèì³ùåíü 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â äèòÿ÷î-þíàöüêèìè 
ñïîðòèâíèìè øêîëàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.».

8. Âñòàíîâèòè, ùî äî 31 ãðóäíÿ 2018 ðîêó 
îðåíäí³ ñòàâêè, ùî âèçíà÷åí³ öèì ð³øåííÿì 
äëÿ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 11 
(êð³ì òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè òà òþòþíîâèìè 
âèðîáàìè), 13, 17, 32, 33, 36, 38, 41, 48 òàáëèö³ 
2, äàòà îö³íêè ÿêèõ âñòàíîâëåíà ï³ñëÿ 1 âåðåñíÿ 
2014 ðîêó, çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 70% â³ä 
âñòàíîâëåíîãî îáñÿãó, êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè, 
âèçíà÷åíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó.

9. Öå ð³øåííÿ âñòóïàº â ä³þ ç 1 áåðåçíÿ 
2018 ðîêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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36. Розміщення тренажерних залів 5

37.     Розміщення     суб’єктів     господарювання,     що виготовляють рухомий склад 
міського електротранспорту 5

38. Розміщення:

суб’єктів   господарювання,   що  здійснюють  побутове обслуговування населення 4

перукарень 3

суб’єктів  господарювання,  що  здійснюють  побутове обслуговування з ремонту одягу та 
взуття 3

39. Організація кінопоказів, концертів 4

40. Розміщення громадських вбиралень 4

41. Розміщення суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на організацію та 
проведення занять різними видами спорту 3

42. Розміщення:

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти,   крім   кваліфікованих   
приватних   навчальних закладів:

на площі, яка не перевищує 100 кв.м 1

на частині площі, яка перевищує 100 кв.м 3

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти (погодинно) 4

43. Розміщення бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок держав-
ного бюджету, органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім 
асоційованих органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

3

44. Розміщення    науково-дослідних   установ,    крім бюджетних 3

45. Розміщення суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 3

46. Розміщення пунктів доочищення та продажу питної води

на площі, що не перевищує 20 кв.м 3

на частині площі, що перевищує 20 кв.м 8

47. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 3

48. Розміщення стоянок для автомобілів 2

49. Розміщення організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи 
розумовими вадами 1

50. Розміщення бібліотек, музеїв 1

51. Розміщення дитячих молочних кухонь 1

52. Розміщення:

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, 
призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та 
інвалідів

1закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за 
рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, 
центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-
інфікованих дітей та молоді

53. Розміщення структурних підрозділів у місті Києві і у районах міста Києва Пенсійного 
фонду, установ державної служби зайнятості і фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, діяльність яких фінансується за рахунок єдиного соціального 
внеску

1

54. Використання приміщень фізичними особами, що проживають у багатоквартирному 
будинку, для побутових потреб:

на площі, що не перевищує 12 кв.м 1

на частині площі, що перевищує 12 кв.м 12

55. Розміщення громадських та благодійних організацій на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності

на площі, що не перевищують 20 кв.м 1

на частину площі більше ніж 20,0 кв. м до 50,0 кв.м 2

на частину площі більше ніж 50,0 кв. м до 100,0 кв.м 3

на частину площі більше ніж 100,0 кв. м до 200,0 кв.м 4

на площі, що перевищують 200,0 кв.м 5

56. Розміщення національних творчих спілок, майстерень художників, скульпторів, 
народних майстрів, які є членами цих спілок, на площі, що не використовується для про-
вадження підприємницької діяльності

на площі, що не перевищують 50 кв.м 1

на частину площі більше ніж 50,0 кв.м 3

57. Розміщення релігійних організацій на площі, що використовується для здійснення 
статутної діяльності

на площі, що не перевищують 50 кв.м (крім погодинної оренди) 1

на частині площі, що перевищує 50 кв.м 4

58. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності:

на площі, що не перевищують 50 кв.м 1

на частині площі, що перевищує 50 кв.м 6

59. Розміщення громадських та благодійних організацій, які відповідають визначеним 
пунктом 4.8 Положення кваліфікаційним критеріям і здійснюють безкоштовну психоло-
гічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію інвалідів, дітей з вадами розви-
тку, якщо орендована площа не використовується для провадження підприємницької 
діяльності:

на частину площі більше ніж 100,0 кв.м до 200,0 кв.м 4

на частину площі, що перевищує 200,0 кв.м 7

60. Розміщення громадських та благодійних організацій, які відповідають визначеним 
пунктом 4.8 Положення кваліфікаційним критеріям і які здійснюють безкоштовну 
психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб-учасників АТО, якщо 
орендована площа не використовується для провадження підприємницької діяльності:

на частині площі, що перевищує 150 кв.м 6

61. Розміщення громадських приймальнь депутатів Київської міської ради та народних 
депутатів України, обраних в межах відповідного одномандатного округу м. Києва, якщо 
орендована площа не використовується для провадження підприємницької діяльності:

на частині площі, що перевищує 50 кв.м 4

62. Інше використання нерухомого майна 13

* Ïåðåäáà÷åíà öèì ïóíêòîì ñòàâêà çàñòîñîâóºòüñÿ äî âñ³º¿ ïëîù³ ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó çä³é-
ñíþºòüñÿ ïðîäàæ àëêîãîëüíèõ òà/àáî òþòþíîâèõ âèðîá³â.

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних за-
кладах та військових частинах, приміщеннях бібліотек, театрів, музеїв, закладів охорони 
здоров’я

4

14. Розміщення бірж 15

15. Розміщення редакцій засобів масової інформації:

рекламного характеру

тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи 
фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

15
тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних 
засобів масової інформації

тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких 
є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів 
мовлення

16. Розміщення транспортних підприємств з:

перевезення вантажів 15

перевезення пасажирів 12

17. Розміщення:

аптек, що реалізують готові ліки, торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 
в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів 12

аптек, що реалізують готові ліки, ветеринарних аптек, торговельних об’єктів з продажу 
окулярів, лінз, скелець (за межами лікувально-профілактичних закладів) 8

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 3

18. Розміщення:

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (погодинна оренда) 15

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (постійна оренда) 5

19. Розміщення:

суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, 
готелів, турбаз, мотилів, кемпінгів, літніх будиночків 12

хостелів 9

20. Розміщення суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання тварин 12

21. Розміщення:

торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари в приміщеннях лікувально-
профілактичних та освітніх закладів 12

торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9

22. Розміщення:

приватних закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, що діють на основі 
приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики (погодинна 
оренда)

20

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини в приміщеннях 
лікувально-профілактичних закладів 12

приватних закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, що діють на основі при-
ватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики в лікувально-
профілактичних закладах

11

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини в інших приміщен-
нях 10

приватних закладів охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, що діють на основі при-
ватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики в інших місцях 9

23. Розміщення:

комп’ютерних клубів із нічним режимом роботи 11

комп’ютерних клубів без нічного режиму роботи 9

24. Розміщення:

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представ-
ництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за 
якими врегульована міжурядовими угодами)

10

офісних приміщень 8

25. Розміщення:

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-
конструкторські роботи наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, 
що реалізують проекти наукового парку

8

26. Розміщення:

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої    продукції,    що    дру-
куються    виключно іноземними мовами 8

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції 4

27. Проведення виставок, організація та проведення культурно-мистецьких   заходів:   
вечорів   відпочинку, спектаклів, постановок, музичних тренінгів, відбіркових турів 
фестивалів

6

28. Розміщення редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у таблиці 3 до 
Методики 6

29. Розміщення складів, камер схову 6

30. Розміщення суб’єктів господарювання, основний вид діяльності яких є надання третім 
особам послуг зі зберігання документів (архівних послуг) 6

31. Розміщення:

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового 
зв’язку

6
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності та надають послуги з 
перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

32. Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопію-
вання документів:

на площі, що не перевищує 30 кв.м 6

на частині площі, що перевищує 30 кв.м 8

33. Розміщення суб’єктів господарювання, які здійснюють виробничу діяльність 6

34. Розміщення:

підприємств, які здійснюють діяльність по обслуговуванню житлового фонду 6

комунальних підприємств 1

35. Розміщення:

закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного бюджету 5

оздоровчих закладів для дітей та молоді (до 18 років) 1

санаторно-курортних закладів для дітей 1
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Ïðèì³òêè:
1. Îðåíäí³ ñòàâêè äëÿ îðåíäàð³â – þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî º ñóá’ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðè-

ºìíèöòâà, ÿê³ ïðîâàäÿòü âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü áåçïîñåðåäíüî íà îðåíäîâàíèõ âèðîáíè÷èõ ïëîùàõ 
(êð³ì îô³ñ³â), çàñòîñîâóþòüñÿ ç êîåô³ö³ºíòîì 0,7.

2. Çà ð³øåííÿì Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ³íøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè, í³æ 
ïåðåäáà÷åíèé ö³ºþ Ìåòîäèêîþ, îêð³ì ñòàâîê, âèçíà÷åíèõ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, ó ÿêîìó 
áðàëè ó÷àñòü äâà àáî á³ëüøå ïðåòåíäåíò³â.

3. Çà ð³øåííÿì Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ìåíøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè, í³æ 
ïåðåäáà÷åíèé ö³ºþ Ìåòîäèêîþ, äëÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³éíèì 
êðèòåð³ÿì, âñòàíîâëåíèì ïóíêòîì 4.8 öüîãî Ïîëîæåííÿ.

4. Îðåíäíà ïëàòè çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü».

5. Äîïîâíèòè òàáëèöåþ ¹ 3 ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Òàáëèöÿ 3

Ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà îðåíäó íåðóõîìîãî ìàéíà ñòàíîâèòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê äëÿ ô³-
çè÷íèõ îñ³á, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ, à òàêîæ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é 
çã³äíî ç Ïåðåë³êîì:

№ Категорія орендарів Орендарі, які мають право на 
орендну пільгу

Обмеження для використання пільги

1.1. Фізичні особи 1.1.1. Особи з обмеженими 
фізичними можливостями

на площі, яка використовується з метою 
зберігання спеціальних засобів пере-
сування

1.2. Громадські організації 1.2.1. Товариство Червоного 
Хреста України та його місцеві 
організації

на площі, яка використовується для здій-
снення статутної діяльності

1.2.2. Асоціації органів 
місцевого самоврядування із 
всеукраїнським статусом

на площі, яка використовується для здій-
снення статутної діяльності

1.2.3. Громадські приймальні 
депутатів Київської міської 
ради та народних депутатів 
України, обраних в межах 
відповідного одномандатного 
округу м. Києва

на площі, що не перевищує 50 кв.м і яка 
не використовується для провадження 
підприємницької діяльності

1.2.4. Громадські та благодійні 
організації, які здійснюють 
безкоштовну психологічну, со-
ціальну допомогу, реабілітацію 
та адаптацію дітей-інвалідів, 
дітей з вадами розвитку

на площі, що не перевищує 100 кв.м і яка 
використовується для здійснення осно-
вної статутної діяльності. Відповідають 
кваліфікаційним критеріям відповідно до 
пункту 4.8 Положення

1.2.5. Громадські та благодійні 
організації, які здійснюють 
безкоштовну психологічну, 
соціальну допомогу,
реабілітацію та адаптацію 
інвалідів

на площі, що не перевищує 100 кв.м і яка 
використовується для здійснення осно-
вної статутної діяльності. Відповідають 
кваліфікаційним критеріям, визначеним 
пунктом 4.8 Положення

організації ветеранів України, 
міська, районні в місті Києві 
Ради ветеранів та їх первинні 
організації, які є добро-
вільними неприбутковими 
громадськими організаціями 
ветеранів Другої світової війни, 
дітей війни та інших локальних 
війн
1.2.6. Громадські та благодійні 
організації, які здійснюють 
безкоштовну психологічну, со-
ціальну допомогу, реабілітацію 
та адаптацію осіб-учасників 
АТО

на площі, що не перевищує 150 кв.м і яка 
використовується для здійснення осно-
вної статутної діяльності. Відповідають 
кваліфікаційним критеріям, визначеним 
пунктом 4.8 Положення

1.3. Періодичні видання 1.3.1. Редакції періодичних ви-
дань, заснованих об’єднаннями 
громадян, громадськими 
організаціями, які відповідають 
кваліфікаційним критеріям, 
державними науково-дослід-
ними установами, навчаль-
ними закладами, трудовими і 
журналістськими колективами, 
підприємствами зв’язку, що їх 
розповсюджують

на площі, яка використовується для роз-
міщення офісних приміщень редакції (але 
не більше 200 кв.м) і яка використовується 
для розміщення виробничих потужностей 
редакції (але не більше 200 кв.м). 
Передбачена цим пунктом пільга не по-
ширюється на періодичні видання: 
рекламного та еротичного характеру; 
в яких понад 50 відсотків загального 
обсягу випуску становлять матеріали за-
рубіжних засобів масової інформації; 
заснованих за участю юридичних або 
фізичних осіб, до сфери діяльності яких 
належить виробництво та постачання 
паперу, поліграфічного обладнання, 
технічних засобів мовлення; 
заснованих в Україні міжнародними 
організаціями або за участю юридичних 
чи фізичних осіб інших держав, осіб без 
громадянства

1.4. Суб’єкти освітньої ді-
яльності

1.4.1. Заклади освіти, суб’єкти 
підприємницької діяльності, 
які надають освітні послуги

на площі, яка: 
станом на 1 січня 2018 року викорис-
товується на підставі діючого договору 
оренди (у тому числі договору, який 
продовжується після 1 січня 2018 року 
на новий строк), укладеного із оренда-
рем, що має ліцензію у сферах дошкіль-
ної та/або загальної середньої освіти і 
який здійснює ліцензовану діяльність 
на орендованих площах за умови, що 
ставка оренди за таким діючим догово-
ром становила 1 гривню на рік; 
отримана в оренду після 1 січня 2018 
року для надання освітніх послуг у 
сферах загальної середньої та/або до-
шкільної освіти на підставі конкурсу на 
право довгострокової пільгової оренди 
майна комунальних закладів освіти, 
оголошеного відповідно до окремого 
рішення Київської міської ради про 
особливості надання в оренду майна 
територіальної громади міста Києва з 
метою створення приватних навчаль-
них закладів (далі разом – кваліфікова-
ні приватні навчальні заклади)

1.5. Установи 1.5.1 Бюджетні установи та 
організації, які повністю або 
переважно утримуються за 
рахунок бюджету міста Києва

на площі, яка використовується для здій-
снення статутної діяльності

1.5.2. Дитячо-юнацькі спор-
тивні школи, які фінансуються 
за рахунок бюджету міста 
Києва, засновані відповідним 
структурним підрозділом 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) і не 
стягують плату з вихованців 
за навчально-тренувальні 
заняття

для використання (погодинно) спор-
тивної інфраструктури загальноосвітніх 
навчальних закладів комунальної форми 
власності територіальної громади міста 
Києва, в тому числі зовнішніх спортив-
них споруд таких закладів (футбольних 
полів, майданчиків для занять різними 
видами спорту тощо)

1.5.3. Головне управління На-
ціональної поліції у місті Києві

на площі, що не перевищує 50,0 кв.м 
і яка використовується виключно для 
розміщення поліцейських станцій для за-
безпечення роботи дільничних офіцерів 
поліції

1.6. Унітарні підприємства, 
засновані на комунальній 
власності

1.6.1. Комунальні телерадіоор-
ганізації

на площі, яка використовується для 
здійснення статутної діяльності

1.6.2. Редакції комунальних 
періодичних видань

на площі, яка використовується для 
здійснення статутної діяльності

1.7. Комунальні заклади 1.7.1. Комунальні заклади охо-
рони здоров’я, які утримують-
ся або частково фінансуються 
за рахунок бюджету міста 
Києва

на площі, яка використовується для 
здійснення статутної діяльності

1.7.2. Комунальні заклади 
культури, які утримуються 
або частково фінансуються за 
рахунок бюджету міста Києва

на площі, яка використовується для 
здійснення статутної діяльності

».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 08.02.2018 року № 21/4085

Зміни до додатка 4 «Типовий договір 
про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду» 

до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року 
№415/1280 «Про затвердження Положення про оренду 

майна територіальної 
громади міста Києва»

Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà 4 «Òèïîâèé äîãîâ³ð ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà â îðåíäó», à ñàìå:

1. Ïóíêò 3.1 äîïîâíèòè àáçàöàìè ÷åòâåðòèì – øîñòèì:
«Ó âèïàäêó ïðîäîâæåííÿ äîãîâîðó îðåíäè, óêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó íà íîâèé 

ñòðîê, öåé ïóíêò âèêëàäàºòüñÿ â òàê³é ðåäàêö³¿:
«3.1. Îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷åíà çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó, çàòâåðäæåíèìè

__________(ðåêâ³çèòè ðîçïîðÿä÷îãî äîêóìåíòà), ³ ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ:_________ãðí çà 1
êâ.ì îðåíäîâàíî¿ ïëîù³, ùî â ö³ëîìó ñêëàäàº çà áàçîâèé ì³ñÿöü ðîçðàõóíêó___________
(ì³ñÿöü) 201_ _ð. _________ãðí ____ êîï. Çàçíà÷åíà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà çà áàçîâèé ì³ñÿöü ðîç-
ðàõóíêó ðîçðàõîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ ôîðìóëè â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 121 Ìåòîäèêè».

ßêùî Äîãîâ³ð óêëàäåíî íà ñòðîê, ùî ïåðåâèùóº òðè ðîêè, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà áàçîâèé 
ì³ñÿöü ðîçðàõóíêó ïåðåãëÿäàºòüñÿ êîæí³ òðè ðîêè ³ äîâîäèòüñÿ äî ÎÐÅÍÄÀÐß ëèñòîì çà ï³äïèñîì 
óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖß».

2. Ïóíêò 3.4 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«3.4. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ï³äëÿãàº ïåðåãëÿäó íà âèìîãó îäí³º¿ ³ç ÑÒÎÐ²Í ó ðàç³ çì³íè Ìåòî-

äèêè ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, òà â ³íøèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ çîáîâ’ÿçàíèé çâåðíóòèñÿ äî ÎÐÅÍÄÀÐß ³ç âèìîãîþ ïðî ïåðåãëÿä îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ÿêùî çì³íè äî Ìåòîäèêè ìàþòü íàñë³äêîì çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà öèì 
Äîãîâîðîì, ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó íàáóòòÿ ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè.

ÎÐÅÍÄÀÐ ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖß ³ç âèìîãîþ ïðî ïåðåãëÿä îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêùî 
çì³íè äî Ìåòîäèêè ìàþòü íàñë³äêîì çì³íó ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà öèì Äîãîâîðîì, ïðîòÿãîì 
áóäü-ÿêîãî ñòðîêó ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè.

Íîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïî÷èíàº çàñòîñîâóâàòèñü ç ïåðøîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî 
çà äàòîþ óêëàäàííÿ ÑÒÎÐÎÍÀÌÈ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî öüîãî Äîãîâîðó ùîäî ïðèâåäåííÿ ðîçì³ðó 
îðåíäíî¿ ïëàòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè äî Ìåòîäèêè. Â³äìîâà ÎÐÅÍÄÀÐß óêëàñòè 
äîäàòêîâó óãîäó ùîäî çá³ëüøåííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ¿¿ ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç çì³íàìè, 
âíåñåíèìè äî Ìåòîäèêè, º ï³äñòàâîþ äëÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ öüîãî Äîãîâîðó».

3. Ïóíêò 4.2.22 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«4.2.22. Ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç íîâèìè ðèíêîâèìè 

óìîâàìè ÎÐÅÍÄÀÐ ìàº íàäàòè ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖÞ íîâèé çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ÎÁ’ªÊÒÀ:
çà òðè ì³ñÿö³ äî äàòè çàê³í÷åííÿ öüîãî Äîãîâîðó – ÿêùî Äîãîâ³ð óêëàäåíî ìåíøå í³æ íà òðè 

ðîêè ³ ÎÐÅÍÄÀÐ áàæàº ïðîäîâæèòè Äîãîâ³ð íà íîâèé ñòðîê, àáî
÷åðåç òðè ðîêè ï³ñëÿ äàòè ïîïåðåäíüîãî çâ³òó — ÿêùî Äîãîâ³ð óêëàäåíî íà òðè ³ á³ëüøå ðîê³â.
Îäíî÷àñíî ³ç çâ³òîì íàäàºòüñÿ çàÿâà ïðî ïðîäîâæåííÿ Äîãîâîðó íà íîâèé ñòðîê, ÿêùî íîâà 

îö³íêà çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ä³¿ Äîãîâîðó íà íîâèé ñòðîê.
Ïîðóøåííÿ ÎÐÅÍÄÀÐÅÌ çàçíà÷åíîãî ó öüîìó ïóíêò³ ñòðîêó íàäàííÿ çâ³òó ïðî íåçàëåæíó îö³íêó 

á³ëüøå í³æ íà äâà ì³ñÿö³ º ï³äñòàâîþ äëÿ íåïðîäîâæåííÿ Äîãîâîðó íà íîâèé ñòðîê àáî äëÿ äî-
ñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ Äîãîâîðó. Ïðîïóùåíèé ñòðîê ìîæå áóòè ïîíîâëåíèé íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ 
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³».

3. Äîïîâíèòè ïóíêòîì 4.2.26 ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«4.2.26. Ñòîðîíè âæèâàþòü çàõîäè äëÿ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà ÎÁ’ªÊÒ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ âæèâàº çàõîä³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹270/9758 «Ïðî ïèòàííÿ, 
ïîâ’ÿçàí³ ç äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî íàëåæèòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», çîêðåìà, çàáåçïå÷óº âèäà÷ó ïðîòÿãîì 
øåñòè ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó óêëàäàííÿ öüîãî Äîãîâîðó ñåêðåòàðåì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè àáî ³íøîþ 
óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ äîâ³ðåíîñò³ ÎÐÅÍÄÀÐÞ äëÿ â÷èíåííÿ â³ä ³ìåí³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà âñ³õ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà ÎÁ’ªÊÒ. Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç â÷èíåííÿì öèõ ä³é, 
ïîêëàäàþòüñÿ íà ÎÐÅÍÄÀÐß, ç éîãî çãîäè».

4. Ïóíêò 9.7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«9.7. Äëÿ ïðîäîâæåííÿ ä³¿ Äîãîâîðó íà íîâèé ñòðîê ÎÐÅÍÄÀÐ çâåðòàºòüñÿ äî ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖß 

çà òðè ì³ñÿö³ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ öüîãî Äîãîâîðó ³ç çàÿâîþ ïðî ïðîäîâæåííÿ Äîãîâîðó íà 
íîâèé ñòðîê. Äî çàÿâè äîäàºòüñÿ íîâèé çâ³ò ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ÎÁ’ªÊÒÀ, ÿê ïåðåäáà÷åíî ïóíê-
òîì 4.2.22 öüîãî Äîãîâîðó.

Ó ðàç³ íåîòðèìàííÿ ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÖÅÌ çàÿâè ÎÐÅÍÄÀÐß ³ çâ³òó ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ÎÁ’ªÊÒÀ ïðî-
òÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äàòè çàê³í÷åííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó äëÿ ¿õ íàäàííÿ ÎÐÅÄÎÄÀÂÅÖÜ çîáîâ’ÿçàíèé 
íàïðàâèòè ÎÐÅÍÄÀÐÞ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ öüîãî Äîãîâîðó. Çàçíà÷åíå ïîâ³äîìëåííÿ 
ïîâèííî áóòè íàïðàâëåíî íå ï³çí³øå îäíîãî ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ Äîãîâîðó.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ çàÿâè îäí³º¿ ³ç ÑÒÎÐ²Í ïðî ïðèïèíåííÿ öüîãî Äîãîâîðó àáî çì³íó éîãî óìîâ 
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó éîãî ä³¿ ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ Äîãîâ³ð ââàæàºòüñÿ ïðîäîâæåíèì íà òîé 
ñàìèé ñòðîê ³ íà òèõ ñàìèõ óìîâàõ, ÿê³ áóëè ïåðåäáà÷åí³ öèì Äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ ä³¿ îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíèì äîãîâîðîì, ÿêèé º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ öüîãî 
Äîãîâîðó».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
21 березня 2018 р.
№31 (5082)

Про скасування рішення Київської міської ради 
від 12 грудня 2016 року № 577/1581 «Про передачу 
в оренду нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиному претенденту 
на право оренди»

Рішення Київської міської ради № 59/4123 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна терито-

ріальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, 
враховуючи неукладення договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду на виконання 
рішення Київської міської ради, з метою ефективного використання нерухомого майна територіальної громади 
міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про дозвіл 
Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
на списання суми незавершених 
капітальних інвестицій по об’єкту 
«Будівництво житлового будинку 

(соціальне житло) 
на перетині вулиць Н. Ужвій 

та Новомостицької 
у Подільському районі»

Рішення Київської міської ради № 64/4128 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи клопотання Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
(лист від 13 травня 2016 року № 106-2979), Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про дозвіл Подільській районній 
в місті Києві державній адміністрації 

на списання суми незавершених капітальних 
інвестицій по об’єкту «Проведення 
реконструкції Контрактової площі 

та реставрації будівель і споруд на вул. Петра 
Сагайдачного, спорудження пам’ятника Петру Могилі 

та відновлення комплексу Гесте та магістрату 
в Подільському районі»

Рішення Київської міської ради № 63/4127 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи клопотання Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
(лист від 18 жовтня 2016 року № 106-6565), Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про припинення комунального підприємства 
«Печерськ-Інвест» шляхом ліквідації

Рішення Київської міської ради № 61/4125 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, 

пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до проекту рішення Київської міської ради 

від 15.02.2018 року № 58/4122

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

без проведення конкурсу

№ п/п

Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса об’єкта 
нерухомості та за-

гальна площа
Призначення, 

характеристика 
об’єкта оренди та 

орендована площа, 
кв. м

Ставка орендної 
плати

Строк, на який 
укладається договір 

оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1.

ЧЛЕН НАЦІО-
НАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

ХУДОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ БОН-
ДАРЕНКО НІНА 
ПЕТРІВНА (ІПН 

1506102307) 
Форма власності – 

приватна 
Форма фінансування – 

госпрозрахункова

ВУЛИЦЯ КУРГА-
НІВСЬКА, 3 

Печерський район, 
ЖБк – 9-поверхо-

вий 
Площа 

нежитлових примі-
щень – 826,80 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ 
МАЙСТЕРНІ 
ХУДОЖНИКА 
НА ПЛОЩІ, ЩО 
НЕ ВИКОРИС-
ТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬ-
КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

цоколь
Площа – 20,00 кв. м
Площа – 25,60 кв. м 

Загальна площа – 
45,60 кв. м

1 %
4 %

2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 58/4122 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до статей 760 – 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018 року № 57/4121

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 

на право оренди

№ 
п/п

Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа, кв. м
Ставка орендної 

плати
Строк, на який 

укладається договір 
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

1

Загальноосвітній 
навчальний приват-
ний заклад «Хоре-
ографічна гімназія 

«Кияночка»  
Форма власності – 

приватна  
Форма господарю-
вання – госпрозра-

хункова  
Ідентифікаційний 

код – 30470891

Лісовий просп. 39, 
літ. А  

Деснянський район  
Нежиле примі-

щення  
Комбінат побутово-
го обслуговування  
Загальна площа – 

1670,0 кв. м

Приватний навчальний заклад 
суб’єкта господарювання, що надає 

освітні послуги у сфері загальної 
середньої, дошкільної освітньої 

діяльності, орендована площа яких 
використовується для надання 

освітніх послуг згідно з ліцензією 
у сферах дошкільної та загальної 

середньої освіти  
1 поверх  

площа – 276,60 кв.м

1 % 2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ñêàñóâàòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 577/1581 «Ïðî ïåðå-
äà÷ó â îðåíäó íåðóõîìîãî ìàéíà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòàÊèºâà 
ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî îðåíäè».

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñïèñàòè ç áàëàíñó 
ñóìó íåçàâåðøåíèõ êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é ïî 
îá’ºêòó «Áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó (ñî-
ö³àëüíå æèòëî) íà ïåðåòèí³ âóëèöü Í. Óæâ³é òà 
Íîâîìîñòèöüêî¿ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³» ó ðîçì³ð³ 
517765,00 ãðí.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîçâîëèòè Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñïèñàòè ç áàëàíñó 
ñóìó íåçàâåðøåíèõ êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é ïî 
îá’ºêòó «Ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ Êîíòðàêòîâî¿ 
ïëîù³ òà ðåñòàâðàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 
Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà 
Ïåòðó Ìîãèë³ òà â³äíîâëåííÿ êîìïëåêñó Ãåñòå 
òà ìàã³ñòðàòó â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³» ó ðîçì³ð³ 
1997978,00 ãðí.

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

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ïå-
÷åðñüê-²íâåñò» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 30782546) 
øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ â òåðì³í äî 31 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.

2. Âñòàíîâèòè ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè 
ñâî¿õ âèìîã – äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ïðèïèíåííÿ 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïå÷åðñüê-²íâåñò».

3. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèïèíåííÿ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïå÷åðñüê-²íâåñò» òà 
çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä.

3.3. Çàòâåðäèòè ïðîì³æíèé òà ë³êâ³äàö³éíèé 
áàëàíñè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè 
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 57/4121 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до статей 760 – 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
одну заяву, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè 
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

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

Êðåäèòíà ñï³ëêà "Ìîÿ Ñêàðáíèöÿ" 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 25943180) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ñêëèêàííÿ ÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â êðåäèòíî¿ 
ñï³ëêè, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 21 êâ³òíÿ 2018 ðîêó îá 11.00 çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíà, 29

Ïîðÿäîê äåííèé:
1. Çâ³ò Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè.
2. Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ.
3. Çâ³ò Êðåäèòíîãî êîì³òåòó.
4. Çâ³ò Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.
5. Çàòâåðäæåííÿ ð³÷íèõ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ Êðåäèòíî¿ ñï³ëêè.
6. Çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó àóäèòîðñüêèõ êîìïàí³é íà ïðîâåäåííÿ àóäèòó.
7. Ð³çíå.

Äëÿ ó÷àñò³ ó ÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ çáîðàõ íåîáõ³äíî ìàòè äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº 
îñîáó, äîâ³ðåí³ñòü íà ïðàâî ó÷àñò³ ó çáîðàõ.

02.04.2018 î 09.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà 
(âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, ì. Êè¿â, ñóääÿ Ãðèîãîðîâè÷ Ï.Î.) â³äáóäåòüñÿ 
ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/7910/17 çà ïîçîâîì çàñòóïíèêà 
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà â ³íòåðåñàõ äåðæàâè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ îñîáè: 
Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), TOB "Òåððà Ïðîäæåêò" ïðî âèçíàííÿ 
ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2016 ¹681/1685 
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, 
Åðíñòà, ²âàíà Ïóëþÿ, âçäîâæ ð³÷êè Ñîâêè òà âåðõíüîãî êàñêàäó Ñîâñüêèõ ñòàâê³â ó 
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 62,6 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ì. Áîé÷óêà, 16.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 

7, 280-10-14).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó 

ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé — ³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàì ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á – ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ; 2 ðîêè 364 äí³. 

Îðåíäíà ñòàâêà – 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³-
ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé – ³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàì ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîç-
ðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. 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.

29.03.2018 ð. î 14.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ çîâí³øí³õ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãð. Ñ³ðåíêó Ãðèãîð³þ Áîðèñîâè÷ó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâ.Ïàâëåíêà, 19 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà. Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â 
Âèøíåâñüêîãî Ñåðã³ÿ Àíäð³éîâè÷à, Êèëèìíèê Îëüãó Ìèêîëà¿âíó, Áóäíèêîâó Ãàëèíó 
²âàí³âíó.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
ÄÏ "Îë³ìï³éñüêèé íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâíèé öåíòð 

"ÊÎÍ×À-ÇÀÑÏÀ" ïëàíóº áóä³âíèöòâî ñïåö³àë³çîâà-
íîãî ïëàâàëüíîãî êîìïëåêñó îë³ìï³éñüêîãî êëàñó òà 
øåñòèïîâåðõîâîãî ñïàëüíîãî êîðïóñó, ïðîâîäèòü 
ðåêîíñòðóêö³þ ³ òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ êîìïëåê-
ñíîãî ³ãðîâîãî çàëó íà òåðèòîð³¿ ä³þ÷î¿ ñïîðòèâíî¿ 
áàçè "Êîí÷à-Çàñïà" çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé 
ðàéîí, Ñòîëè÷íå øîñå, 19.

Ñïåö³àë³çîâàíèé ïëàâàëüíèé êîìïëåêñ îë³ìï³é-
ñüêîãî êëàñó âêëþ÷àº: ïëàâàëüíèé áàñåéí ðîçì³ðîì 
79x25ì ç ðîçñóâíèì äàõîì òà ñò³íîþ, áàñåéí-äæà-
êóç³, ñïîðòèâí³ çàëè, êàá³íåòè òà òåõí³÷í³, äîïîì³æí³ ³ 
ñàí³òàðíî-ïîáóòîâ³ ïðèì³ùåííÿ – ñïîðóäæóºòüñÿ íà 
â³äâåäåí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³.

Ñïåö³àë³çîâàíèé áàãàòîïîâåðõîâèé ñïàëüíèé 
êîðïóñ íà 132 ì³ñöÿ, äå íà ïåðøèõ äâîõ ïîâåðõàõ 
ïåðåäáà÷àþòüñÿ âñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ 
ñïîðòñìåí³â ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè, íàë³÷óº 72 íîìåðè. Äî ñêëàäó êîðïóñó òàêîæ 
óâ³éøëè: áëîê ¿äàëüí³ íà 108 ïîñàäêîâèõ ì³ñöü, 
õîëè, áëîê ïðàëüí³ ³ òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ. Ó ñêëàä³ 
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ïðèì³ùåíü ïåðåäáà÷åí³ êàá³íè, 
îáëàäíàí³ äëÿ ÌÃÍ.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ñïîð-
òèâíîãî çàëó ïåðåäáà÷àº çì³íó éîãî ãåîìåòðè÷íèõ 
ðîçì³ð³â òà âëàøòóâàííÿ íåîáõ³äíèõ ñàí³òàðíî-ïî-
áóòîâèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ, ñëóæáîâèõ òà ³íæåíåðíî-
òåõí³÷íèõ ïðèì³ùåíü, îñê³ëüêè êîíñòðóêö³¿ çàçíà÷åíî¿ 
ñïîðóäè çíàõîäÿòüñÿ ó íåçàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, â³äñóòí³é 

íåîáõ³äíèé ñêëàä äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü, à òàêîæ 
º íåîáõ³äí³ñòü â îíîâëåíí³ òà çàì³í³ çàñòàð³ëîãî ³ 
ô³çè÷íî çíîøåíîãî óñòàòêóâàííÿ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî ³íæåíåðí³ ð³øåííÿ, ùî íå 
ñóïåðå÷àòü âèìîãàì ÇÓ "Ïðî êóðîðòè" ùîäî îáìåæåíü 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ äðóãî¿ çîíè îêðóãó 
ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè êóðîðòó äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ 
"Êîí÷à-Çàñïà".

Çàïëàíîâàíå áóä³âíèöòâî íå ïîïàäàº â ìåæ³ ïðè-
áåðåæíî-çàõèñíî¿ çîíè ïîâåðõíåâî¿ âîäîéìè ð³÷êè 
Êîçèíêà.

Çàïðîåêòîâàí³ ñïîðóäè çàáåçïå÷åí³ îñíîâíèìè 
âèäàìè ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ: öåíòðàë³çîâàíèì 
âîäî-, òåïëî-, åëåêòðîïîñòà÷àííÿì, êàíàë³çàö³ºþ.

Âïëèâ íà êîìïîíåíòè äîâê³ëëÿ ïðè áóä³âíèöòâ³ òà 
åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêò³â îö³íåíî ÿê åêîëîã³÷íî äîïóñòèìèé.

Âèðóáëåí³ äåðåâà, ùî ïîïàäàþòü â ìåæ³ áóä³âåëüíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, êîìïåíñóþòüñÿ ïîñàäêîþ íîâèõ äåðåâ 
ëèñòÿíèõ òà õâîéíèõ ïîð³ä. Çàëèøêîâ³ âïëèâè íà íà-
âêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå â³äñóòí³.

Ïðè ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ çàìîâíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ: 
– âèêîíóâàòè ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç 

íîðìàìè òà ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íà âñ³õ 
åòàïàõ áóä³âíèöòâà ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêò³â ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³; 

– ïîñò³éíî êîíòðîëþâàòè ñòàí ñïîðóä. 

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ 

ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëà-
òè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíà-

õîäæåííÿ
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çàïðîïî-

íîâàíà çàÿâíèêàìè

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí 

(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" 
(òåë.: 249-43-70, 249-43-95)

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 71,9 êâ.ì çà 

àäðåñîþ: âóë. Îñâ³òè, 
áóä. ¹ 18 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ îá'ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè

9733,33 19466,66
ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ 

ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó 

Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà"

 ð/ð: 26000261583 
ÏÀÒ ÀÁ "Óêðãàçáàíê" 

ì. Êè¿â
ÌÔÎ: 320478 

ªÄÐÏÎÓ: 35756919

2

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,8 êâ. ì 

çà àäðåñîþ:   âóë. Óøèíñüêîãî, 
áóä. ¹ 1 (öîêîëü)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå 

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â 
òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðí³

2368,33 4736,66

3

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 27,2 êâ. ì çà 
àäðåñîþ: âóë. Êàâêàçüêà, áóä. 

¹ 11 (íàï³âï³äâàë)

Ðîçì³ùåííÿ îá'ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè

1966,54 3933,08

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â – 2 ðîêè 364 äí³. 
Óìîâè êîíêóðñó:
– âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ äâîõ 

ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò;
– 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 ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ 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;

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³-
êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó òà îãîëîøåííÿ 
ùîäî âèâ÷åííÿ ïîïèòó â ãàçåò³ "Õðåùàòèê";

– 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 (áàëàíñîóòðè-

ìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) 

âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáó-
äèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó 
îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî 
áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò.÷: ïîêð³âë³, ôàñàäó, 
âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç 
ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– 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;

– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ 
ó äîãîâîð³ îðåíäè. 

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò 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);
— áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ 

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

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè 
îñîáàìè:

— êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, çàâ³ðåíó íà-
ëåæíèì ÷èíîì òà îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

— çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç 
ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüø 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. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè (êâèòàíö³þ àáî ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ç â³äì³òêîþ áàíêó).

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó 
(êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíî-

ñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³, 
ñêð³ïëåíîìó ïå÷àòêîþ â ðàç³ íàÿâíîñò³).

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

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî ï³äðîçä³ëó îðåíäîäàâöÿ, ÿêèé 
çä³éñíþº ðåºñòðàö³þ âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿, â çàïå÷àòàíîìó 
êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Íà êîíêóðñ", ç â³äáèòêîì ïå÷àòêè ïðå-
òåíäåíòà ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ 
ðàçîì ç îïèñîì.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â 
äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì 
"Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ". Â êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿ ìàº áóòè 
çàçíà÷åíî: íàéìåíóâàííÿ (ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³) ïðå-
òåíäåíòà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî 
ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè 
(áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíèé 
ó êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿, íå ìîæå áóòè ìåíøèì çà ðîçì³ð 
ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â îãîëîøåíí³ ïðî 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ 
ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³-
òðîôëîòñüêèé, 41, êàá. 409 î 10.00. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ 
òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó 
êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé 
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì 
íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, 
áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â 
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íå á³ëüø í³æ çà òðè ðîáî÷³ äí³ äî äàòè 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, òåëåôîíè 
äëÿ äîâ³äîê: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
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»

ВИЗНАЧЕНО переможців місь-
кого конкурсу проектів «Громад-
ська перспектива: прозора влада 
та активна громада». Про це по-
відомили в Управлінні з питань 
внутрішньої політики та зв’язків 
із громадськістю Департаменту 
суспільних комунікацій КМДА. 

На засіданні конкурсної ко-
місії було підведено підсумки 
відкритого захисту пропозицій 
інститутів громадянського сус-
пільства. Зокрема Олександр 
Бродський запропонував під-
тримати рішення про те, що у 
разі виникнення залишку коштів, 
пов’язаному зі зменшенням суми 
кошторисів проектів під час їх 

коригування організатором, фі-
нансування отримує наступний 
за рейтингом проект. Окрім того, 
якщо ІГС-переможець відмовиться 
від реалізації ідеї у зв’язку з не-
спроможністю її виконання або з 
інших поважних причин, фінан-
сування також може отримати 
наступний за рейтингом проект. 

Більшість членів комісії ви-
словили думку, що в наступному 
році необхідно реалізувати впрова-
дження електронного голосування. 
Це дозволить врахувати думки 
мешканців Києва, адже така велика 
кількість поданих пропозицій є 
беззаперечним доказом того, що 
головна мета конкурсу – активіза-

ція громадянського суспільства – 
досягнута. 

Протягом всього періоду прове-
дення відкритого захисту заслухано 
122 проекти від 92-х організацій. 

За підсумками рейтингового 
оцінювання пропозицій членами 
конкурсної комісії та відповідно до 
сум коштів, передбачених міською 
цільовою програмою «Сприяння 
розвитку громадянського суспіль-
ства у м. Києві на 2017-2019 роки», 
визначено проекти-переможці та 
розміри їх фінансування з міського 
бюджету. 

Перелік переможців за поси-
ланням: http://dsk.kievcity.gov.ua/
news/3200.html  

Прийнято до розгляду 
петицію щодо порятунку 
Совських ставків 

Відомі переможці конкурсу «Громадська 
перспектива: прозора влада та активна громада» 

ЕЛЕКТРОННА петиція «Вимагаю термінового 
вирішення екологічної катастрофи на території 
нижнього каскаду Совських ставків» набрала необ-
хідну кількість голосів та прийнята до розгляду. 
Відтак, її підтримали 10057 осіб, при мінімально 
необхідних 10000. 

Київський міський голова Віталій Кличко уже 
доручив постійним комісіям Київради з питань 
екологічної політики та з питань містобудування, 
архітектури та землекористування, а також про-
фільному заступнику голови КМДА розглянути 
електронну петицію в установленому порядку. 

Автор звернення Руслан Гончаров зазначає, що 
Совські ставки знаходяться в жахливому стані, 
замулились і перетворились на болота зі сміттям. 
Саме тому він пропонує терміново зупинити за-
болочування берегової зони, очистити водойму і 
вивезти мул з її дна. 

Із повним текстом петиції можна ознайомитись 
за посиланням: 

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=7488   

У КИЄВІ стартував конкурс на кращий талісман 
столиці. Підписано відповідне розпорядження КМДА. 
Оргкомітет конкурсу очолив заступник голови КМДА 
Олексій Резніков. 

Метою заходу є формування та підтримання по-
зитивного іміджу української столиці. Обрання та-
лісману підсилить популяризацію Києва як сучасного 
європейського міста на міжнародній туристичній 
арені, закріпить його статус сучасного мегаполісу з 
багатовіковою історією та неповторною айдентикою. 

Реалізація проекту сприятиме поширенню знань 
співвітчизників та закордону про традиції нашого 
народу, збільшенню кількості внутрішніх та інозем-
них відвідувачів і перетворенню Києва на провідний 
туристичний центр європейського рівня. 

Кожна робота, що подається на конкурс, повинна 
відповідати певним умовам, які визначено Поло-
женням, що затверджено вище вказаним розпоря-
дженням. Зокрема передбачається, що туристичним 
талісманом міста може бути будь-який особливий 
персонаж: тварина, казкове «звірятко», будь-яка 
реальна або міфічна істота. Участь у заході можуть 
взяти як фізичні, так і юридичні особи. 

Конкурс відбудеться в три етапи: 
І етап – прийняття конкурсних робіт (з 19.03. до 

29.05.2018), тривалість етапу – 71 день; 
ІІ етап – визначення 10 кращих робіт (з 01.06. до 

02.07.2018)– відбуватиметься шляхом голосування 
журі та онлайн-голосування. Тривалість – 31 день. 

ІІІ етап – визначення найкращої роботи з-поміж 
відібраних на другому етапі (з 09.07. до 6.07.2018). 
Він триватиме 7 днів. 

Визначення переможця та фінальна прес-
конференція відбудеться 16.07.2018. Переможець, 
а відтак автор кращого твору, отримає грошову 
винагороду в розмірі 150 тис. грн. 

Роботи приймаються за адресою Управління ту-
ризму та промоцій КМДА: вул. Хрещатик, 12, літера 
«А», м. Київ, 01001. 

Із питань, що стосуються конкурсу (запитання, 
роз’яснення, пропозиції тощо), можна звертатись за 
електронною адресою: talismankyiv2018@gmail.com   

У Києва будe свій 
талісман

Кінотеатр «Тампере» 
повернули місту 
КИЇВСЬКОЮ місцевою прокуратурою №9 забезпечено реальне 
виконання рішення суду про повернення столичній громаді ціліс-
ного майнового комплексу «Кінотеатр «Тампере», розташованого 
на вул. Героїв Севастополя. Як уже повідомлялось, наприкінці 2013 
року право власності на комплекс загальною площею понад 2000 м² 
було зареєстровано за приватним товариством в обхід встановленої 
законодавством приватизаційної процедури для об’єктів культури. 
Крім того, встановлено, що Київрада взагалі не приймала жодного 
рішення про відчуження кінотеатру «Тампере». 

Враховуючи виявлені порушення, місцева прокуратура заявила 
позов про визнання недійсним свідоцтва про право власності ко-
мерційної структури на вказаний об’єкт нерухомості та визнання 
права власності за територіальною громадою міста, який 22 лютого 
2018 року судом апеляційної інстанції задоволено у повному обсязі. 

Наразі вказане рішення виконано, а право власності на даний 
цілісний майновий комплекс зареєстровано за територіальною 
громадою Києва  
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