
Розбудова Меморіалу 
жертв Голодомору – 
справа честі, 
духовності і шани 
до історії 

Розбудова Національного музею «Ме-
моріал жертв Голодомору» – це справа 
честі, духовності і шани до історії з боку 
кожного громадянина. Саме тому на 
часі – якнайшвидше відновлення робіт 
з початку другої черги музею, продов-
ження історичних досліджень, а також 
залучення широких верств населення до 
справи збереження пам’яті про мільйони 
людей – передусім, через створення 
Наглядової ради музею та аудиту всіх 
витрат на будівництво. Про це Глава 
Уряду сказав під час спеціальної наради. 

«Будівництво меморіалу пам’яті жертв 
Голодомору – справа честі. Коли ми 
втрачаємо близьких, ми ставимо їм 
пам’ятники, намагаємось увіковічнити 
пам’ять. А тут ми говоримо про мільйони 
людей, які загинули через штучний голод. 
У нас країна, де є прекрасні землі, де 
ніколи не було підстав для голоду. Ці 
загиблі мільйони мають бути увіковічені, 
ми маємо проводити дослідження, щоб 
відновити історичну справедливість, 
збудувати меморіальний комплекс», – 
сказав Володимир Гройсман. 

Він підкреслив, що всі роботи мають 
бути прозорими, адже завдання – «не 
тільки побудувати стіни, але і наповнити 
їх змістом». 

«І тут треба, щоб з одного боку була 
частка держави, з іншого боку має бути 
внесок кожного українця. Саме тому 
необхідне створення фонду будівництва, 
щоб залучати всіх, хто небайдужий, – 
запропонував Прем’єр-міністр. – Має 
бути створена Наглядова рада, обрано 
її главу, який буде викликати довіру у 
всіх громадян. Аудити (всіх процесів) 
будемо проводити буквально онлайн, 
щоб всі бачили, скільки коштів і на що 
витрачається, щоб не було затримок 
будівництва. Ми вже розпочали цей 
процес, маємо закінчити за 36 місяців, 
коли музей буде повністю сформований». 

Одинокі батьки 
та матері, які самі 
виховують дітей, 
отримуватимуть 
премії міського 
голови 

Відповідно до міської цільової програ-
ми «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 
роки», Київський міський голова Віталій 
Кличко своїм розпорядженням призна-
чив премію 10 одиноким батькам та 10 
одиноким матерям, які самі виховують 
дітей. Відповідно до розпорядження, 
кожен із них у 2018 році отримає по 2 
тисячі гривень. 

Службі у справах дітей та сім’ї до-
ручено забезпечити виплату премій у 
межах бюджетних призначень у галузі 
«Надання соціальних послуг сім’ям, дітям 
та молоді іншими закладами соціального 
обслуговування та реалізація інших за-
ходів молодіжної політики» на 2018 рік.
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Слово за тобою, громадо!
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 �  Восени визначаться кращі проекти Громадського бюджету, покликані 
перетворити Київ на одну з найсучасніших, комфортних і ошатних 
столиць Європи

СТОЛИЧНА влада повертає у власність міста 
об’єкти, які були свого часу незаконно відібрані 
у громади. І аналогічне рішення повинно бути 
ухвалене щодо кінотеатру «Зоряний». Про це 
учора заявив мер Києва Віталій Кличко на 
початку засідання Київради. «Серед питань 
власності і майна є проект рішення про по-
вернення мешканцям приміщення кінотеатру 
«Зоряний». Переконаний, ми повинні ухвалити 
це і повернути у міську власність об’єкти, які 
колись нахабно і незаконно забрали у грома-
ди», – наголосив мер Києва. 

Він додав, що столична влада капітально 
ремонтує та реконструює приміщення ДНЗ, що 
десятиліттями працювали не за профілем. Як 
приклад, дитсадок в Святошинському районі, 
який вже приймає дітей. «Загалом, цього року 
запрацює 8 новозбудованих та реконструйо-
ваних садочків у столиці», – сказав міський 
голова і додав, що цьогоріч також відкриється 
10 оновлених парків та кілька туристичних зон. 

Також учора депутати внесли зміни до По-
ложення про Громадський бюджет міста Києва. 
Таким чином Київрада затвердила параметри 

ГБ-2019. Подання проектів стартує 25 квітня. 
Після експертизи голосування за ініціативи 
проходитиме у серпні та вересні. А вже на-
прикінці вересня будуть визначені переможці. 
Загалом на реалізацію громадських ініціатив 
наступного року у міському бюджеті планують 
виділити 150 млн грн. 

«Мінімальна вартість ініціативи, згідно з 
новими параметрами, становить 50 тис. грн. 
Максимальна – 3 млн грн. Тобто ми забрали 
поділ на проекти «малі» та «великі». Ще одним 
нововведенням є встановлення обов’язкового 
резерву в кошторисі проектів. Тобто під час 
обрахування вартості ініціативи автоматично 
додаємо зверху плюс 20%. Це гарантія того, 
що проект реалізують повністю і у зазначені 
терміни. Крім того, ми вже окреслили можливу 
суму фінансування ГБ-2020 та ГБ-2021. Вона 
становить 175 та 200 млн грн відповідно», – 
зазначив голова постійної комісії Київради 
з питань бюджету Андрій Странніков. 

Відтепер у Положенні про ГБ виписано сти-
мулювання доброчесної громадської активності 
та напрацьовано правила етичної поведінки. 

«Нові правила забороняють підкуп голо-
сів та політичну агітацію. Учасники ГБ не 
можуть вимагати у громадян, які долучились 
до голосування, інформації про те, за який 
проект вони віддали свої голоси. Також за-
боронена дискредитація інших учасників 
ГБ. Окрім того, вперше в Україні запро-
ваджено рейтинг доброчесності. Зокрема 
команди отримують бали за активність у ГБ. 
За порушення правил або «нечесну гру» ці 
бали втрачаються, і авторів навіть можуть 
не допустити до наступного ГБ», – зазна-
чив заступник міського голови – секретар 
Київради Володимир Прокопів. 

Також серед новацій – можливість команд 
долучати спонсорів до ГБ. Вони мають рівні 
права з авторами щодо контролю за реаліза-
цією проектів (якщо внесок +10%). 

«Документ є результатом шести місяців 
роботи та десятків годин обговорень на 
робочих групах. Загалом було опрацьовано 
більше 2 тисяч правок. Зокрема тепер у 
Положенні передбачено зростання якості 
портфелю Громадських проектів. Врахову-
ється інноваційність, тобто ефективність 
та екологічний спосіб вирішення важливої 
проблеми. Важлива оцінка соціальності — 
скільки потенційних користувачів може 
охопити проект та бюджетне обґрунтуван-
ня», – зазначив керівник Центру розвитку 
інновацій НаУКМА, експерт Реанімаційного 
пакету реформ Сергій Лобойко. 

Проекти можна подавати за напрямками: 
безпека, дороги і транспорт, комунальне гос-
подарство, енергоефективність, культура й 
туризм, екологія, громадянське суспільство, 
освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, 
спорт, ІТ, публічний простір, інше �
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Учора депутати внесли зміни до Положення про Громадський бюджет міста Києва. Таким чином Київрада затвердила параметри ГБ-2019

Учора на пленарному засіданні Київради депутати внесли зміни 
до Положення про Громадський бюджет міста Києва. Відтак, кожен 
житель столиці чи ініціативна група зможуть зареєструвати свої 
пропозиції, у рамках ГБ, з 25 квітня до 6 червня 2018 року. Після 
експертизи голосування за ініціативи проходитиме у серпні та 
вересні. А вже наприкінці вересня будуть визначені проекти-
переможці. Загалом на реалізацію ініціатив киян наступного року у 
міському бюджеті планують виділити 150 млн грн. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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Про прийняття за основу 
проекту рішення Київської міської ради 

«Про затвердження Антикорупційної 
програми Київської міської ради»

Рішення Київської міської ради № 362/4426 від 22 березня 2018 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті 

35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про впорядкування процедури 

погодження переліку ремонтних робіт в дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 

власності територіальної громади міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 390/4454 від 22 березня 2018 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Регламенту Київської 
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, розташованій 

між будинками 27 і 29 на вулиці Симиренка 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 387/4451 від 22 березня 2018 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
частини третьої статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», з метою підвищення рекреацій-
ного потенціалу міста Києва, раціонального використання та забезпечення зелених насаджень, а також враховуючи 
звернення громадян, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 22.03.2018 № 396/4460

ЗВЕРНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
до Президента України щодо оголошення 2018 року 

Роком утвердження державної мови

Про звернення 
Київської міської ради 
до Президента України 

щодо оголошення 2018 року  
Роком утвердження державної мови

Рішення Київської міської ради № 396/4460 від 22 березня 2018 року
Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», з метою всебічного розвитку і вживання української мови, зміцнення статусу державної  української 
мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності українського народу Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 22.03.2018 № 393/4457

Звернення Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України щодо будівництва багаторівневої 

транспортної розв’язки на Харківській площі в місті Києві

Про звернення 
Київської міської ради 

до Кабінету Міністрів України щодо будівництва 
багаторівневої транспортної розв’язки на Харківській 

площі в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 393/4457 від 22 березня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній 
рух», «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою покращення та створення належних умов організації 
руху автомобільного транспорту в Дарницькому районі міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Àíòè-
êîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó òà 
çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé 

ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëå-
íàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
 Â. Êëè÷êî

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ïðî-
öåäóðè ïîãîäæåííÿ ïåðåë³êó ðåìîíòíèõ ðîá³ò 
â äîøê³ëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó 

äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò ð³øåííÿ òà 
âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ 
ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,5300 ãà, ðîçòàøîâàí³é 
ì³æ áóäèíêàìè 27 ³ 29 íà âóëèö³ Ñèìèðåíêà ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

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

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

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 
òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572, 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

Äóõîâíå â³äðîäæåííÿ íàö³¿ íå ìîæå â³äáóòèñÿ 
áåç óêð³ïëåííÿ çàêîííèõ ïîçèö³é äåðæàâíî¿ ìîâè, 
áåç ¿¿ ðîçâèòêó. Íåìàº ìîâè – íåìàº íàðîäó.

Íà ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ äîâîäèòüñÿ 
âèáîðþâàòè òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü äåðæàâè òà 
çàõèùàòè ñâîº æèòòÿ â çîí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè. Âàæëèâî çáåðåãòè 
íàðîä, ñâîþ òåðèòîð³þ, êîðäîíè, ñóâåðåí³òåò ³ 
ìîâó ÿê ³äåíòèô³êàö³þ íàö³¿ òà çàñ³á ñï³ëêóâàííÿ 
³ ïîðîçóì³ííÿ. 

Çàõèñò Óêðà¿íè â³ä àãðåñîðà òà ïîøèðåííÿ 
³ ïîïóëÿðèçàö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ìàþòü â³ä-
áóâàòèñÿ îäíî÷àñíî.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 10 Êîíñòèòóö³¿ 

Óêðà¿íè äåðæàâà çàáåçïå÷óº âñåá³÷íèé ðîçâèòîê 
³ ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â óñ³õ ñôåðàõ 
ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. 

Âðàõîâóþ÷è òå, ùî äåðæàâíà ìîâà º 
îá’ºäíóþ÷èì ôàêòîðîì Óêðà¿íè, à â óìîâàõ 
çîâí³øíüî¿ àãðåñ³¿ – îäíèì ç êëþ÷îâèõ ÷èííèê³â 
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè, çâåðòàºìîñÿ äî Âàñ ç ïðî-
õàííÿì îãîëîñèòè 2018 ð³ê Ðîêîì óòâåðäæåííÿ 
äåðæàâíî¿ ìîâè, ùî ìàòèìå âàæëèâå çíà÷åííÿ 
äëÿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ñïðèÿ-
òèìå ðîçøèðåííþ âæèâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî îãîëîøåííÿ 
2018 ðîêó Ðîêîì óòâåðäæåííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ â 
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Ìè, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿê ïðåä-
ñòàâíèêè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
çâåðòàºìîñü äî Âàñ ³ç ïðîáëåìîþ, ÿêà ïîòðåáóº 
íàëåæíîãî âòðó÷àííÿ òà ðåàãóâàííÿ. Çâåðíåííÿ 
ñòîñóºòüñÿ ïèòàííÿ ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ÿê âàæëèâî¿ ñêëàäîâî¿ 
íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó òà ôóíêö³îíóâàííÿ ñòîëèö³ 
é ïðèëåãëèõ äî íå¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Òàê, ìîâà 
éäå, çîêðåìà, ïðî äîâãîî÷³êóâàíå òà íåîáõ³äíå 
äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà Êèºâà áóä³âíèöòâî áàãàòî-
ð³âíåâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Õàðê³âñüê³é 
ïëîù³, ÿêà ðîçòàøîâàíà ì³æ Õàðê³âñüêèì øîñå, 
Òàøêåíòñüêîþ âóëèöåþ, Áîðèñï³ëüñüêèì øîñå, 
âóëèöåþ Ñâ³òëîþ, âóëèöåþ Êîëåêòîðíîþ é ïðî-
ñïåêòîì Ìèêîëè Áàæàíà â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì³ñòà Êèºâà. Ìåøêàíö³ ë³âîãî áåðåãà ñòîëèö³ 
ùîäíÿ ñòèêàþòüñÿ ç òðàíñïîðòíèì êîëàïñîì, 
ÿêèé, çîêðåìà, çóìîâëåíèé ³ â³äñóòí³ñòþ òðàí-
ñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âèð³øèëà 
á ïèòàííÿ ïåðåì³ùåííÿ â ñòîëèö³ òà ä³éñíî 
ïîëåãøèëà á æèòòÿ êèÿíàì.

Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòîì 
ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 
2020 ðîêó, çàòâåðäæåíèì ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à òàêîæ 
ïðîåêòîì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà äî 
2025 ðîêó, ùî ïðîéøîâ äåðæàâíó åêñïåðòèçó 
òà ïëàíóºòüñÿ äî çàòâåðäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíî 
áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè â ð³çíèõ 
ð³âíÿõ íà Õàðê³âñüê³é ïëîù³.

Á³ëüøå òîãî, íà çàñ³äàíí³ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòî-
áóä³âíî¿ ðàäè ïðè Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ 

òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) áóëî ðîçãëÿíóòî òà ñõâàëåíî ïåðåäïðî-
åêòí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòíî¿ 
ðîçâ’ÿçêè â ð³çíèõ ð³âíÿõ íà Õàðê³âñüê³é ïëîù³. 
Çàìîâíèê ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ – ÊÏ «Äèðåê-
ö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä 
ì. Êèºâà», ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ – ÀÒ ÇÒ «Êè¿â-
ñîþçøëÿõïðîåêò». 

Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî áóä³âíèöòâî áàãàòî-
ð³âíåâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Õàðê³âñüê³é 
ïëîù³ â ì³ñò³ Êèºâ³ ïðèñêîðèòü ðóõ ó âñ³õ íàïðÿì-
êàõ, àäæå áóäóòü ïðèáðàí³ çàéâ³ ñâ³òëîôîðè, 
ùî çàáåçïå÷èòü áåçïåðåðâí³ñòü àâòîïîòîêó. 
Òðàíçèòí³ ìàøèíè áåç çóïèíîê ìàòèìóòü çìîãó 
ïðî¿æäæàòè ç ïðàâîãî áåðåãà â³ä âóëèö³ Ãð³í÷åíêà 
äî âè¿çäó ç ì³ñòà Êèºâà ÷åðåç Ï³âäåííèé ì³ñò ó 
á³ê ïðîñïåêòó Áàæàíà òà Áîðèñï³ëüñüêîãî øîñå, 
âèð³âíÿºòüñÿ øâèäê³ñòü òðàô³êó â íàïðÿìêó 
Õàðê³âñüêîãî øîñå òà ì³êðîðàéîíó Áîðòíè÷³. 

Çâàæàþ÷è íà âèùåâèêëàäåíå, ç ìåòîþ ïî-
êðàùåííÿ óìîâ îðãàí³çàö³¿ ðóõó àâòîìîá³ëüíîãî 
òðàíñïîðòó â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà 
çâåðòàºìîñÿ ç ïðîõàííÿì ïåðåäáà÷èòè êîøòè 
äëÿ áóä³âíèöòâà áàãàòîð³âíåâî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
ðîçâ’ÿçêè íà Õàðê³âñüê³é ïëîù³ â ì³ñò³ Êèºâ³ ïðè 
âíåñåíí³ çì³í äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè 
íà 2018 ð³ê.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
 Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî áóä³â-
íèöòâà áàãàòîð³âíåâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè 
íà Õàðê³âñüê³é ïëîù³ â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ â 
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
 Â. Êëè÷êî
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РЕКЛАМА Хрещатик
18 квітня 2018 р.

№42 (5093)
ÑÂÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ²» ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ïîâ³äîìëÿº ïðî 

íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåð-
íå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ ðàéîííî¿ êîòåëüí³ «Ìîëîäü» 

(äàë³ - ÐÊ «Ìîëîäü»), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 04112, ì. Êè¿â, Øåâ-
÷åíê³âñüêèé ðàéîí, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 46.

ÐÊ «Ìîëîäü» ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà ïîñòà÷àºòüñÿ 
ìåðåæàìè öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷àì ì³ñòà. Äëÿ âèðîáíèöòâà òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ â êîòåëüí³ ðîçòàøîâàí³ âîäîãð³éí³ êîòëîàãðåãàòè òèïó «ÏÒÂÌ-30Ì» 
ñò. ¹¹ 1, 2, 3, ùî ïðàöþþòü íà ïðèðîäíîìó ãàç³. Ùîð³÷íèé îáñÿã âèðîáëåíî¿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü 84,135 òèñ Ãêàë. Âñòàíîâëåíà ìàêñèìàëüíà 
ïîòóæí³ñòü âîäîãð³éíèõ êîòë³â -104,27 Ãêàë/ãîä (121,27 ÌÂò) - îá'ºêò ïåðøî¿ ãðóïè.

Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä êîòåëüíèõ àãðåãàò³â â³äâîäÿòüñÿ â àòìîñôåð-
íå ïîâ³òðÿ ÷åðåç ñï³ëüíó äèìîâó òðóáó. Âèñîòà äæåðåëà âèêèäó ñòàíîâèòü - 60 ì, 
ä³àìåòð ãèðëà - Ç ì.

Äæåðåëàìè óòâîðåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä äîïîì³æíîãî îáëàäíàííÿ º 
äèçåëüíèé ãåíåðàòîð àâàð³éíîãî æèâëåííÿ, ðåìîíòí³ ðîáîòè (åëåêòðîçâàðþâàííÿ, 
ãàçîâå ð³çàííÿ ìåòàëó, ôàðáóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ, çàòî÷óâàëüíèé 
âåðñòàò, ìåòàëîîáðîáí³ âåðñòàòè), òåõíîëîã³÷í³ ñâ³÷êè äëÿ ïðîäóâàííÿ ãàçîïðîâîä³â.

Íà òåðèòîð³¿ ÐÊ «Ìîëîäü» íàë³÷óºòüñÿ 13 ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë, ç íèõ 11 -îðãàí³-
çîâàíèõ äæåðåë, 6 äæåðåë º äæåðåëàìè çàëïîâîãî âèêèäó òà 2 - íåîðãàí³çîâàíèõ 
äæåðåëà. Îäíå îðãàí³çîâàíå ñòàö³îíàðíå äæåðåëî îáëàäíàíî ïèëîãàçîî÷èñíîþ 
óñòàíîâêîþ.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàíî-
âèòü 31,621 ò/ð³ê, îáñÿã ïàðíèêîâèõ ãàç³â (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (1) îêñèä (N

2
O), 

ìåòàíó) -21,072 òèñ ò/ð³ê, ùî óòâîðþþòüñÿ ïðè ñïàëþâàíí³ ïàëèâà â êîòëîàãðåãàòàõ 
³ äèçåëü-ãåíåðàòîð³.

Ìàñîâ³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â â³ä-
ïîâ³äàþòü âñòàíîâëåíèì ãðàíè÷íîäîïóñòèìèì íîðìàòèâàì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì 
Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè â³ä 27.06.2006 ¹309, ïîòî÷íèì òåõíîëîã³÷íèì íîðìàòèâàì â³ä 
âèùåâèêëàäåíèõ êîòë³â òà ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàòèâàì äîïóñòèìîãî âì³ñòó çàáðóäíþþ÷èõ 
ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Øåâ÷åíê³âñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 01030, ì. Êè¿â, âóë. 
Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, òåë. (044) 226-23-52, ôàêñ: 235-51-29.

ÂÃÏ «Îêòàâà-ïîáóò» ïîâ³äîìëÿº ìåøêàíö³â, ùî ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïî-
ðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹869, åêîíîì³÷íî 
îá´ðóíòîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é ñòàíîâëÿòü ïî áóäèíêàõ çà àäðåñàìè: ì.Êè¿â

âóë.²âàíà ¯æàêåâè÷à, 7/10 = 7,04 ãðí/ì êâ. çàã. ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó; 
âóë.²âàíà ¯æàêåâè÷à, 9 = 5,97 ãðí/ì êâ. çàã. ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó;

âóë.Âèøãîðîäñüêà, 29/1 = 7,17 ãðí/ì êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó; 5,95 
ãðí./ì.êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó;

âóë.Ãàëèöüêà, 12 = 7,06 ãðí/ì.êâ. çàã. ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó; 5,12 ãðí/ì êâ. 
çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó;

âóë.Êèðèë³âñüêà, 99 = 7,18 ãðí/ì êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó;
âóë.Êèðèë³âñüêà, 99/1, êîðïóñ 1 = 7,18 ãðí/ì êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó; 

5,82 ãðí./ì.êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó;
âóë.Êèðèë³âñüêà, 99/1, êîðïóñ 2 = 7,04 ãðí/ì êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó; 

5,66 ãðí./ì.êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó;
âóë.Êèðèë³âñüêà, 99/1, êîðïóñ 3 = 7,14 ãðí/ì êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó; 

5,58 ãðí/ì êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó; 
âóë.Ìåæîâà, 12 = 7,17 ãðí/ì êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó; 
âóë.Ïóãà÷îâà, 19À = 6,96 ãðí/ì êâ. çàã.ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó.
Ç ïåðåë³êîì ïîñëóã, ¿õ âàðò³ñòþ òà ïåð³îäè÷í³ñòþ âèêîíàííÿ âè ìîæåòå îçíà-

éîìèòèñü íà ñòåíäàõ ï³ä'¿çä³â áóäèíê³â.
Âàø³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â, 

ç 16.04.2018 ð. äî 30.04.2018 ð. çà àäðåñîþ: âóë. Êèðèë³âñüêà 99/1, êîðïóñ 3, 
êâàðòèðà ¹2 (ÆÊÂ) òà íà åëåêòðîííó àäðåñó oktava-pobut@ukr.net.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 29-à, çàãàëüíà ïëîùà - 49,50 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè - 961800,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà - 1% òà 2%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) -1279,16 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 
364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðè-
ãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà - êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15.

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.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 
âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 11:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 47, çàãàëüíà ïëîùà - 2,0 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîç-
ì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïðîåêòí³, ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³, ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüê³ ðîáîòè, 
âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè - 59 300,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè - 8%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 395,33 ãðí, òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç 
(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ - 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãî-
ëîøåííÿ. 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, 546-07-49.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 57,3 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç, áóä. 19. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.12.2017 - 1609200 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷:   êîìóíàëüíå  ï³äïðèºìñòâî   «Êåðóþ÷à  êîìïàí³ÿ  ç  îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè:  äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
òåðì³í ä³¿ - íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà - 20 êâ. ì - 1% 37,30 êâ. ì - 2%, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé 
ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) - 2213,94 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó 
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

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.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 26 ó 
áóäèíêó ¹ 64/68 ïî âóëèö³ Òóðãåíºâñüêà ó ì³ñò³ Êèºâ³, âèäàíå Êâàð-
òèðíî-åêñïëóàòàö³éíèì â³ää³ëîì ì. Êèºâà ÌÎ Óêðà¿íè 13.01.1991 
ðîêó, íàêàç ¹ 736 íà ³ì'ÿ Áåë³ìåíêî Ã.Ê., Áåë³ìåíêî Ã.Ã., ²âàíèê Í.Ì., 
ââàæàòè íåä³éñíèì

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî ô³íàíñóâàííÿ æèòëà çà êîøòè 
ì³ñüêîãî áþäæåòó òà êîøòè íàñåëåííÿ

Íàêàç Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ¹ 4
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Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 47 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ï³äïóíêòó 3 ïóíêòó «à» ñòàòò³ 30, 
ï³äïóíêòó 1 ïóíêòó «à» ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 31 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 04 ÷åðâíÿ 1996 
ðîêó ¹ 136/96-ðï «Ïðî çàõîäè ùîäî çàëó÷åííÿ êîøò³â íàñåëåííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà 
æèòëà», Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 
÷åðâíÿ 2003 ðîêó ¹ 1000 (ç³ çì³íàìè), ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî çà-
êîíîäàâñòâà íàêàç³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñòâîðåííÿ 
óìîâ äëÿ ñâîº÷àñíîãî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà æèòëà, ùî ñïîðóäæóºòüñÿ çà êîøòè 
ì³ñüêîãî áþäæåòó òà êîøòè íàñåëåííÿ, òà çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì îêðåìèõ êàòåãîð³é 
ãðîìàäÿí íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ

ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Çàòâåðäèòè Çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ô³íàíñóâàííÿ æèòëà çà êîøòè ì³ñüêîãî 

áþäæåòó òà êîøòè íàñåëåííÿ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2003 ðîêó ¹ 259, çàðåºñòðîâàíîãî 
â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 16 æîâòíÿ 2003 ðîêó çà ¹ 70/556 (ó ðå-
äàêö³¿ íàêàçó Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 
êâ³òíÿ 2013 ðîêó ¹ 28), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öåé íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Äèðåêòîð
Ê.Ôåäîòîâ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Íàêàç Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà

æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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Çì³íè
äî Ïîëîæåííÿ ïðî ô³íàíñóâàííÿ æèòëà çà êîøòè ì³ñüêîãî 

áþäæåòó òà êîøòè íàñåëåííÿ
1.1. Ïóíêò 1.2 ðîçä³ëó ² âèêëàñòè â Íîâ³é ðåäàêö³¿:

«Öå Ïîëîæåííÿ ðåãóëþº çàãàëüíèé ïîðÿäîê áóä³âíèöòâà (ïðèäáàííÿ) æèòëà 
ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó â ì. Êèºâ³ òà ïîãîäèëèñü 
ñïëàòèòè 70/50% âàðòîñò³ æèòëà, âèõîäÿ÷è ³ç âèçíà÷åíî¿ öèì Ïîëîæåííÿì ãðà-
íè÷íî¿ âàðòîñò³ 1 êâ. ì æèòëà.

Çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí æèòëîì çã³äíî ç öèì Ïîëîæåííÿì çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì 
ñïëàòè çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó:

30 â³äñîòê³â âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó â ì. Êèºâ³;

50 â³äñîòê³â âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó â ì. Êèºâ³ òà íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ ïóíêò³â 
19 ³ 20 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 6, ïóíêò³â 10 - 14 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 7 òà àáçàö³â 
÷åòâåðòîãî-âîñüìîãî ïóíêòó 1 ñòàòò³ 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³-
éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» (çà âèêëþ÷åííÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà 
îòðèìàííÿ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì âèïëàòè ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ 
çà íàëåæí³ äëÿ îòðèìàííÿ æèë³ ïðèì³ùåííÿ äåÿêèì êàòåãîð³ÿì îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè 
íåçàëåæí³ñòü, ñóâåðåí³òåò òà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè, à òàêîæ ÷ëåí³â ¿õ 
ñ³ìåé, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19 æîâòíÿ 2016 
ðîêó ¹ 719 (ç³ çì³íàìè)).

Ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì, â³äñîòîê âàðòîñò³ æèòëà çà êîøòè 
íàñåëåííÿ ìîæå çì³íþâàòèñü çà çãîäîþ ãðîìàäÿí».

1.2. Ó ïóíêò³ 2.1 òà àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 2.7 ðîçä³ëó II öèôðè òà ñëîâà «30% - çà 
ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó òà 70% - çà êîøòè íàñåëåííÿ» çàì³íèòè öèôðà-
ìè òà ñëîâàìè «30%/50% - çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó òà 70%/50% -çà 
êîøòè íàñåëåííÿ».

1.3. Ó àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 2.3 ðîçä³ëó II öèôðè òà ñëîâî «7990 ãðèâåíü» çà-
ì³íèòè ñëîâàìè «îïîñåðåäêîâàíó âàðò³ñòü, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè 
â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ïîêàçíèê³â îïîñåðåäêîâàíî¿ 
âàðòîñò³   ñïîðóäæåííÿ   æèòëà  çà  ðåã³îíàìè   Óêðà¿íè,   çàòâåðäæåíîãî   íàêàçîì 
Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè â³ä 27 âåðåñíÿ 
2005 ðîêó ¹ 174, çàðåºñòðîâàíèì â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 12 æîâòíÿ 2005 
ðîêó çà ¹ 1185/11465, çá³ëüøåíó â 1,75 ðàçà.».

1.4. Ó ïóíêò³ 2.5 ðîçä³ëó II:
ó àáçàö³ ÷åòâåðòîìó ñëîâà «òà îòðèìàííÿ ñåðòèô³êàòà â³äïîâ³äíîñò³ çàê³í÷åíîãî 

áóä³âíèöòâîì îá'ºêòà» âèêëþ÷èòè;
ó àáçàö³ ï'ÿòîìó ñëîâà «àêòà ãîòîâíîñò³ îá'ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿» âèêëþ÷èòè.
1.5. Ó ïóíêòàõ 3.2 - 3.4 ðîçä³ëó III öèôðè «70%» çàì³íèòè öèôðàìè «70%/50%».
1.6. Ó ïóíêò³ 3.5 ðîçä³ëó III ñëîâà «äîâ³äêó ç ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ïðî ñêëàä ñ³ì'¿ 

òà ðåºñòðàö³þ» çàì³íèòè ñëîâàìè «äîâ³äêó ïðî ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ».
1.7. Ïóíêò 4.2 ðîçä³ëó IV âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
«4.2. Êâàðòèðè ãðîìàäÿíàì íàäàþòüñÿ ó âëàñí³ñòü ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. 

Îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çä³éñíþºòüñÿ ãðîìàäÿíèíîì çà âëàñ-
íèé ðàõóíîê».
1.8. Ó ïóíêò³ 4.3 ðîçä³ëó IV:
ó àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà «ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî» çàì³íèòè ñëîâàìè «ïðàâà»;
ó àáçàö³ òðåòüîìó ñëîâà «êîï³þ ñåðòèô³êàòà â³äïîâ³äíîñò³ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì 
îá'ºêòà» çàì³íèòè ñëîâàìè «äîêóìåíòà ïðî ïðèéíÿòòÿ æèëîãî áóäèíêó â åêñïëóàòàö³þ».
1.9. Ó ïóíêò³ 4.4 ðîçä³ëó IV ñëîâà «çâåðíåííÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ 
äëÿ âèäà÷³ ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåºñòðàö³¿ ïðàâà».

Äèðåêòîð
Ê. Ôåäîòîâ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì ÊÈªÂÀ

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí (áåç 
ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ãðí (áåç 

ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» (òåë. 279-20-31)

1 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 174,8 êâ. ì, çà àäðå-
ñîþ: ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 7, ë³ò. À (4 ïîâåðõ) îô³ñ 18 083,13 36 166,26

ð/ð 26008301240371 
Ô³ë³ÿ ÃÓ ïî ì.Êèºâó òà Êè¿âñüê³é 

îáëàñò³ 
ÀÒ «Îùàäáàíê» 
ÌÔÎ: 322669 

ªÄÐÏÎÓ 38538270

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë. 234-23-24)

2 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 22,90 êâ. ì, çà àäðå-
ñîþ: âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 9 ë³ò. À (1 ïîâåðõ, ï³äâàë)

Ðîçì³ùåííÿ ñïîðòèâíîãî 
çàêëàäó 935,83 1 871,66

ð/ð 2600230946101 
ó öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ì. Êèº-

âà ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò Äí³ïðî» 
ÌÔÎ: 305749 

ªÄÐÏÎÓ: 03366500

3 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 44,40 êâ. ì, çà 
àäðåñîþ: âóë. Ñàáóðîâà, 13 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ 3 312,75 6 625,50

4 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 405,00 êâ. ì, çà 
àäðåñîþ: ïðîñï. Ðîêîñîâñüêîãî, 10 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 
çà ìåæàìè ë³êóâàëüíî-ïðîô³-

ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â
55 546,60 111 093,20

375,0 êâ. ì – òîðãîâåëüíèé 
îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè 30,0 êâ. ì – 
òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó 
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, àëêî-
ãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â

124 979,80 249 959,70

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - ÀÏÇ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷èé ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» (òåë. 220-13-58)

5 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 121.80 êâ. ì. çà 
àäðåñîþ: âóë. Óðë³âñüêà, 13 (öîêîëü)

¯äàëüíÿ, ùî íå çä³éñíþº ïðî-
äàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, 

ó çàêëàä³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
6 808,33 13 616,66

ð/ð 31550291379420 ó ÃÓ ÄÊÑÓ 
ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 37745469

Áàëàícîóòðèìóâà÷ - Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (òåë. 285-13-99)

6

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 102,30 êâ. ì, çà 
àäðåñîþ: âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 4 Á (1 ïîâåðõ) (çà óìîâè ïðîâå-

äåííÿ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó ë³êàðí³ íà ñóìó, íå ìåíøå í³æ 
50 000,00 ãðí, òà íàäàííÿ îðåíäàðåì áåçêîøòîâíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ä³òÿì ³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé çà íàïðàâëåííÿì 

áàëàíñîóòðèìóâà÷à ó îáñÿç³ äî 20 îñ³á íà ì³ñÿöü)

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ 24 010,25 48 020,50

ð/ð 315550240338371 ó ÃÓ ÄÊÑÓ 
ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01993842

7

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,80 êâ. ì, çà àäðå-
ñîþ: âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 4 Á (1 ïîâåðõ) (çà óìîâè ïðîâåäåííÿ 

ïîòî÷íîãî ðåìîíòó ë³êàðí³ íà ñóìó, íå ìåíøå í³æ 10 000,00 ãðí, 
òà íàäàííÿ îðåíäàðåì áåçêîøòîâíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì 
³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé çà íàïðàâëåííÿì áàëàíñîóòðèìóâà-

÷à ó îáñÿç³ äî 5 îñ³á íà ì³ñÿöü)

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ 3 491,58 6 983,16

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (òåë. 527-69-13)

8 Íåæèòëîâà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 9,25 êâ. ì, çà àäðåñîþ: 
âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 3 ë³ò. Ñ

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó 
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â (òîâà-
ðè ðèòóàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ)

1 249,50 2 499,00

ð/ð 35427229054556 
ÓÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³ 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 00184945

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - ÊÏ ØÅÓ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó (òåë. 525-48-37)

9 ×àñòèíà ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
150,00 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ïðîñï. Íàóêè, 4

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

29 951,25 59 902,50

ð/ð 26009052608531 
ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàò áàíê» 

ÌÔÎ: 300711 
ªÄÐÏÎÓ: 03334894

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» * (òåë. 238-44-00)

10* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, çà àäðå-
ñîþ: ïðîñï. Ïåðåìîãè, 35 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó íà 
òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó 1 253,33 2 506,66

ð/ð 26006032079400 
ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê» 

ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

11* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, çà àäðå-
ñîþ: âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 20 À (4 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó íà 
òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó 758,33 1 516,66

12* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, çà àäðå-
ñîþ: âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 1 À (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó íà 
òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó 861,67 1 723,34

13* Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,00 êâ. ì, çà àäðå-
ñîþ: âóë. Îçåðíà, 3 (2 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó íà 
òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó 945,00 1 890,00

Áàëàícîóòðèìóâà÷ - ÊÏ «Ïëåñî»

14
×èñòèíà íåæèòëîâî¿ ñïîðóäè (áåòîíí³ ïëèòè) çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 150,00 êâ. ì, çà àäðåñîþ: Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, Ïåðåäì³ñíà 
Ñëîá³äêà, á/í-Çîëîòèé, Ä.9

Ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ 8 776,47 17 552,94 ð/ð 2600930946401 

ÏÀÒ «ÊÐÅÄÈÒ ÄÍ²ÏÐÎ» 
ÌÔÎ: 305749 

ªÄÐÏÎÓ: 2350515115 Íåæèòëîâà ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 84,00 êâ. ì, çà àäðåñîþ: 
Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, ä³ëüíèöÿ ¹ 5, Ä.5

Êàôå ç ïðîäàæåì òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè 23 042,88 46 085,76

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

* Äëÿ îá'ºêò³â, ðîçì³ùåíèõ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ³ñíóþòü 
äîäàòêîâ³ âèìîãè, îáîâ'ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, îçíàéîìèòèñü ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè 
ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà íà ÂÅÁ-ñàéò³ 
www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåòðîïîë³òåí» -«íîðìàòèâí³ àêòè» - «òåõí³÷í³ óìîâè 
äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

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

ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì 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 ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ 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;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ 

ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ 

ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó 
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè 
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

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

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè. 

Äëÿ ó÷àñò³ 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-ï³ä-

ïðèºìö³â, 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, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³-

ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – 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;

– 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.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³-

çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 07.05.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, 

êàá. 522  î 14.30. Äîêóìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³, ðàçîì ç îïèñîì ïî-
äàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷à-
òàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì 
íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 02.05.2018 äî 17.00 
(êàá.510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
 âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè 
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 
18.00; ïò. – ç 9.00 äî 16.45.
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На Солом’янці відкрили пам’ятний знак 
до 100-річчя дипвідносин між Україною та Грузією

Хліб масового вжитку має бути у кіосках постійно

«Життя на лінії зіткнення»

В Україні відзначать 
День охорони праці

На Контрактовій площі 
організували фестиваль 
Kyiv Drive Day

У СУБОТУ на Алеї україно-гру-
зинської дружби Надзвичайний 
та Повноважний Посол Грузії в 
Україні Гела Думбадзе, народний 
депутат України Дмитро Андрієв-
ський та голова Солом’янського 
району Максим Шкуро відкри-
ли пам’ятний знак до 100-річчя 
встановлення дипломатичних 
відносин між Україною та Грузією. 

«У парку «Відрадний» створи-
ли справжній зелений куточок, 
присвячений дружбі між нашими 
народами. За два роки на Алеї 
висадили понад 40 дерев. Новим 
символом розвитку співпраці стане 
закладений пам’ятний знак», − за-
значив Максим Шкуро. 

За словами Гели Думбадзе, не-
зважаючи на складні історичні події, 
український та грузинський народи 
завжди підтримують і допомагають 
один одному. І важливо не лише 

розвивати відносини на дипло-
матичному рівні, а й між людьми. 

Працівники Посольства Грузії в 
Україні, Солом’янської РДА, пред-

ставники грузинської діаспори 
в Україні, школярі, студенти та 
мешканці району висадили понад 
10 дерев і 20 кущів ялівцю 

СТОЛИЧНІ кіоски, в яких ре-
алізують хліб масового вжитку, 
забезпечені хлібобулочною про-
дукцією краще, ніж раніше. Про 
це під час інспекції повідомив 
заступник голови КМДА Дмитро 
Давтян. Втім, він зазначив, що 
питання не знімається з контролю, 
оскільки є одним із пріоритетних 
для міської влади. 

«Ми отримуємо чимало скарг 
від містян про те, що хліба заво-
зиться недостатньо, що він роз-
куповується буквально за кілька 
годин після завезення, – розповів 
заступник голови КМДА. – Ми 
побували в одному з цих кіосків, 
що розташований поблизу метро 
«Святошин». Хліб є у наявності, 
його, як розповіла продавчиня, 
достатньо. Продукція завозиться 
щодня, і купувати вироби за зни-
женою ціною можуть громадяни, 
які мають Картку киянина. Для 

решти покупців діє звичайна роз-
дрібна ціна». 

За його словами, спеціалісти 
Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва щотижня 
проводять рейди у всіх районах 
міста системно та без попередження. 

Дмитро Давтян зазначив, що 
інвестори звітують про виготов-
лення та доставку хліба, однак 

іноді цифри у їхніх звітах відріз-
няються від отриманих у фахівців 
профільного Департаменту. 

«Часто виникають ситуації, коли 
вже у другій половині дня хліба 
недостатньо або взагалі немає. 
Тому наше завдання – зробити 
так, щоб він був постійно у на-
явності», – підсумував заступник 
голови КМДА 

ДО 20 КВІТНЯ на другому повер-
сі КМДА триватиме фотовиставка 
«Життя на лінії зіткнення», при-
свячена четвертій річниці від по-
чатку конфлікту на сході України. 
На світлинах зображені предмети, 
в транспортуванні яких може бути 
відмовлено через невнесення їх до 
переліку товарів, дозволених для 
перевезення через лінію розме-
жування, – зокрема ліки та їжа. 
У рамках мистецького проекту 
також можна буде долучитися до 
інтерактивного перегляду щоден-

них обстрілів, знятих у форматі 
сферичного відео. 

Організатор експозиції – Форум 
НУО України, який об’єднує 35 не-
урядових місцевих і міжнародних 
організацій. Таким чином він хоче 
привернути увагу суспільства до 
проблем сотень тисяч людей, які 
живуть уздовж лінії зіткнення. 

Захід відбудеться за фінансової 
підтримки Генерального Дирек-
торату Європейської Комісії з 
питань цивільного захисту та 
гуманітарної допомоги (ECHO) 

ВІДПОВІДНО до Указу Пре-
зидента України від 18.08.2006 
№ 685/2006 щороку 28 квітня в 
Україні відзначається День охо-
рони праці. 

Згідно з рекомендаціями 
Міжнародної організації пра-
ці у 2018 році Всесвітній день 
охорони праці проводиться під 
девізом – «Захищене і здорове 
покоління». 

З метою підготовки та про-
ведення заходу створено Оргко-
мітет, до складу якого увійшли 
представники міністерств, інших 
центральних органів виконавчої 
влади, Міжнародної організації 
праці в Україні, Спільного пред-
ставницького органу сторони 

роботодавців на національному 
рівні, Спільного представницько-
го органу репрезентативних всеу-
країнських об’єднань профспілок 
на національному рівні, Конфе-
дерації роботодавців України, 
Фонду соціального страхування 
України, ЗМІ та посадові особи 
Держпраці. 

На засіданні було прийнято 
за основу проекти Звернення до 
органів держвлади, місцевого 
самоврядування, роботодав-
ців, профспілок, ЗМІ, керівни-
ків і працівників підприємств, 
установ та організацій, а також 
Плану заходів із відзначення 
Дня охорони праці в Україні у 
2018 році 

ВИХІДНИМИ на Контрактовій площі відбулося відкриття сезону в 
межах фестивалю Kyiv Drive Day. Для дорослих і дітей організували 
насичену програму: мото- та велорозваги, дитяча розважальна зона, 
смачна їжа, жива музика. Також усі охочі мали нагоду поспілкува-
тися з улюбленими виконавцями, зробити фото та взяти автограф 
на автограф-сесії, яку організували біля головної сцени. 

За підтримки патрульної поліції міста у межах фестивалю влашту-
вали інтерактивну розважально-повчальну зону для дітей, де учасники 
взяли участь у майстер-класах з надання першої медичної допомоги, 
а в імпровізованому містечку «Безпека на дорозі» малеча на велобігах 
та електромобілях отримали практичні навички щодо дотримання 
ПДР, ставши пішоходом, автомобілістом чи велосипедистом. 

Радіостанція Джем FM організувала рок-вихідні за участю відо-
мих виконавців та музичних гуртів: KARNA, Kozak System, Біла Вежа, 
ARLETT, АССА, Yukra, Веремій, Чумацький Шлях, Фіолет, The Вйо 

21 КВІТНЯ з 11.00 на столичному пляжі «Весел-
ка» проведуть спортивний фестиваль для молоді 
«Відчути спорт». Організовують захід Київський 
молодіжний центр, Управління молоді та спорту, 
проект Feel the sport.

Мета фестивалю – надати можливість молоді 
спробувати себе в різноманітних видах та дізнатися 

про особливості спортивних напрямів, надихнути 
людей до спортивних занять. 

У рамках події можливо спробувати себе в 
таких видах, як петанк, флорбол, бейсбол, хокей 
на роликах, айкідо, хортинг, скейтбординг, пе-
ретягування канату. Після завершення змагань 
серед команд 10 вишів Києва можна буде пограти 
у фрізбі, волейбол, американський футбол, фут-
бол, баскетбол, гольф або ж спробувати себе у 
таких активностях, як смуга перешкод, туризм, 
стрільба, гімнастика. 

Окрім того, гості заходу зможуть вболівати за 
команди дитячого баскетбольного турніру, по-
слухати музику, отримати поради від спеціалістів 
у сфері фітнесу, ознайомитися із лайфсейвінгом, 
поспостерігати за показовими виступами атлетів 
та багато іншого, що надихне займатися спортом 

На «Веселці» відбудеться 
молодіжний спортивний 
захід
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