
КМДА закликає 
депутатів Київради 
прийняти рішення щодо 
етапності завершення 
угоди з ПАТ «Київенерго» 

Якщо рішення не буде прийняте, існує за-
гроза виникнення надзвичайної ситуації ре-
гіонального масштабу. Про це учора заявив 
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

«Ми почали готуватися до завершення 
угоди 2 роки тому.  У 2016 -му було створено 
відповідне підприємство КП «Київтепло-
енерго», а також «Центр комунального 
сервісу», який за функціоналом повинен 
взяти на себе важливу роботу стосовно 
клієнтського сервісу, абонентського обліку, 
надання відповідних інформпослуг, тобто 
під цей проект створили два підприємства. 
Було проведено технічний, правовий, фі-
нансовий аудит, який здійснила компанія 
Ernst&Young Global Limited, відносно вза-
галі взаємовідносин «Київенерго» і міста. 
Станом на 1 січня 2018 року було проведено 
інвентаризацію, маємо актуальний перелік 
обладнання більше 90 тисяч інвентарних 
номерів. Вперше такий перелік деталізовано, 
оскільки у 2001-му взагалі передавалося 
майно без деталізації та без переліку», – 
повідомив Петро Пантелеєв. 

Він зауважив, що процес передачі майна 
на баланс та переведення більш як семи 
тисяч працівників до «Київтеплоенерго» 
проходитиме у два етапи: з травня прий-
маються на баланс мережі, котельні та 
частина персоналу, а вже з липня – ТЕЦ-5, 
ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія» 
та інша частина персоналу. 

«Однак існує проблема з регуляторним 
забезпеченням передачі ТЕЦ та заводу. Мова 
йде, насамперед, про ліцензії для КП «Київ-
теплоенерго». Підприємством було надано 
всі необхідні документи до Нацкомісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, однак 
поки що триває процес переформатування 
комісії, і воно з об’єктивних причин не 
може забезпечити повноцінну роботу з 
виробництва електроенергії та тепла від 
ТЕЦ», – пояснив заступник голови КМДА. 

Міська влада ініціювала законопроект 
№8095, що надає право «Київтеплоенерго» 
користуватися тарифами «Київенерго», 
зважаючи на те, що підприємство отри-
мує на баланс не окремі об’єкти, а весь 
цілісний майновий комплекс.  Документ 
підготовлено та підтримано в Комітеті 
Верховної Ради з питань ПЕК, однак він 
досі не прийнятий ВРУ. 

За словами пана Пантелеєва, для ви-
рішення цієї проблеми минулого четверга 
був зареєстрований та внесений до по-
рядку денного засідання Київради проект 
рішення, прийняття якого забезпечить 
безперебійність роботи об’єктів теплового 
господарства «Київенерго»: на час, поки не 
буде виконано усі технічні й оргпроцедури 
завершення угоди, ПАТ «Київенерго» забез-
печує роботу двох ТЕЦ, заводу «Енергія». 

«Сподіваємося, що вже у вівторок рі-
шення розглянуть депутати Київради через 
призму об’єктивності»,  – сказав Петро Олек-
сандрович, підкресливши, що неприйняття 
рішення – це ризик перебоїв у роботі ТЕЦ 
і загроза надійності роботи енергосистеми 
країни в цілому.
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Кубки для чемпіонів у Києві 
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 �  Столиця готується гостинно зустріти гостей із усього світу на святі 
європейського футболу 

УРОЧИСТОСТІ відбулися на Хре-
щатику, біля Київської міської дер-
жавної адміністрації. У заході взяли 
участь мер Києва Віталій Кличко, 
президент Федерації футболу Укра-
їни Андрій Павелко, Амбасадори 
фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Ан-
дрій Шевченко та представниця 
жіночої збірної України з футболу 
Ія Андрущак, віце-президент УЄФА 
Григорій Суркіс. 

«Я щасливий, що сьогодні куб-
ки Ліги чемпіонів УЄФА знахо-
дяться у Києві. І що саме наше 
місто 26 травня прийматиме 
фінал найпрестижнішого євро-
пейського клубного турніру. А 
наразі доторкнутися до леген-
дарних кубків, сфотографуватися 
з ними можуть кияни та гості 
нашого міста», – заявив Віталій 
Кличко. 

За його словами, проведення 
фіналів Ліги чемпіонів УЄФА у 
столиці – це нагода презентувати 
Київ та Україну десяткам тисяч 
вболівальників, які прибудуть на 
один з найпрестижніших фут-
больних чемпіонатів до України 
з різних куточків світу. 

«Думаю, нам заздрять мешкан-
ці багатьох міст Європи. Бо саме 
Києву випала честь прий мати 
цього року фінал Ліги чемпіонів 
УЄФА. І це – нагода презентувати 
наше місто і нашу країну», – до-
дав очільник столиці. 

Віталій Володимирович ви-
словив сподівання, що на фінал 
Ліги чемпіонів до Києва приїдуть 
десятки тисяч туристів зі всього 
світу. Тому завдання столиці – 
продемонструвати їм національну 
гостинність, познайомити з тради-
ціями та в черговий раз показати, 
що Україна – це частина Європи. 

«І для нас це дуже важливо. 
Спорт не має кордонів і, справді, 
здатен змінювати світ. Я пере-
конаний в цьому як професій-

ний спортсмен і як мер нашого 
прекрасного міста», – зауважив 
міський голова. 

Також Віталій Кличко запев-
нив, що столиця гідно впораєть-
ся із завданням провести такий 
престижний футбольний турнір 
на високому рівні, як і «Євроба-
чення» у минулому році. 

За словами президента ФФУ 
Андрія Павелка, вже наступного 
дня кубки вирушать у подорож 
по Україні, зокрема відвідають 
міста: Херсон, Маріуполь, Дніпро, 
Одесу, Харків та Львів. 

На фінальний матч, що відбу-
деться на стадіоні «Олімпійський» 
26 травня, киян запросив і Андрій 
Шевченко. 

«Я щасливий сьогодні за наше 
місто та нашу країну. В цьому 
кубку закладена величезна істо-
рія – історія найкращих команд 
та найкращих футболістів, які 
щороку змагаються у фіналі. Я 
радий, що у нас є така можливість 
вживу побачити цей матч», – за-
значив Андрій Шевченко  �
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У столиці відбулася урочиста церемонія зустрічі кубків Ліги чемпіонів УЄФА, які отримають переможці жіночого та чоловічого фіналів

У суботу Київ урочисто зустрів кубки Ліги 
чемпіонів УЄФА, які отримають переможці 
жіночого та чоловічого фіналів. Фінал жіночого 
турніру відбудеться 24 травня на стадіоні 
«Динамо» імені Валерія Лобановського, 
чоловічого – 26 травня на «Олімпійському». 
Кубок, який отримає чоловіча футбольна команда, 
Віталію Кличку вручив Амбасадор фіналу Ліги 
чемпіонів УЄФА в Києві, головний тренер збірної 
України з футболу Андрій Шевченко. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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Про надання статусу парку 
земельній ділянці орієнтовною площею 9,8 га, 

що розташована в історичній місцевості – на Замковій горі 
в Подільському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 341/4405 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Наказу 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Про 
затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», з метою збереження зелених 
насаджень та покращення благоустрою міста  Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 3, літера А 

у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 30/4094 від 15 лютого 2018 року

Керуючись Земельним кодексом України, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 частини першої статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень 
у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України», з метою раціонального використання земель територіальної громади міста Києва, забезпечуючи 
збереження відповідного рівня зелених насаджень у столиці та з метою їх належного утримання, беручи до уваги 
бажання представників територіальної громади міста Києва у підвищенні рекреаційного потенціалу міста Києва, 
збільшуючи площі зелених насаджень та озеленення в цілому по столиці України, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè ñòàòóñ ïàðêó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 9,8 ãà, ùî ðîçòàøîâàíà ì³æ 

âóëèöåþ Âîçäâèæåíñüêîþ, ïðîâóëêîì Ëàäî Êåöõîâåë³,  Ôðîë³âñüêèì ïðîâóëêîì, Àíäð³¿âñüêèì 
óçâîçîì (³ñòîðè÷íà ì³ñöåâ³ñòü – Çàìêîâà ãîðà) â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, ìåæ³ ÿêî¿ çà-
çíà÷åí³ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè       ì.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 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), à ñàìå: âèêëàñòè 
ïóíêò 8 (ïàðêè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó) òàáëèö³ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì» ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

8 На Замковій горі 9,8 реконстр. території заг. користування

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ³ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâî-
â³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2.   Ðîçðîáèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.
3.3.  Ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ³ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.4. Çä³éñíèòè ðîçðàõóíîê íîðìàòèâíîãî îáñÿãó ð³÷íîãî ô³íàíñóâàííÿ íà äîãëÿä òà óòðèìàííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, çàçíà÷åí³é ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.5. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
ïóíêòîì 3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,37 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Åíòóç³àñò³â, 3, ë³òåðà À ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ»:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çåìëå-
â³äâîäó (íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ) çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ 
ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

2.4. Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ ³íøèõ 
êîøò³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñêâåðó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
âèçíà÷åí³é ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.5. Ïðîâåñòè â³äïîâ³äí³ åêîíîì³÷íî-ïëàíîâ³ 
ðîçðàõóíêè ùîäî íåîáõ³äíîãî ïîäàëüøîãî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì 
ð³øåííÿì, òà ïåðåäàòè íàïðàöüîâàí³ äàí³ äî 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â 
ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà» (ç³ çì³íàìè òà 
äîïîâíåííÿìè), ç óðàõóâàííÿì ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
«Ïðî ïðîäîâæåííÿ ÷èííîñò³ Ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà 
êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà»:

3.1. Ó ðîçä³ë³ 2.1. «Òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ» ó òàáëèö³ 1 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà» çá³ëüøèòè 
ïîêàçíèê Ñêâåðè ïî Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíó â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðîçä³ë³ 2.1. «Òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ» ó òàáëèö³ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì» äîäàòè îá’ºêò (çåìåëüíó ä³ëÿíêó), 
âèçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ äî ïåðåë³êó 
ñêâåð³â Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³-
ñòðàö³¿) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
öèì ð³øåííÿì.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ 
òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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Про видачу ліцензії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВОЗАЙМ-ОСТ»
Розпорядження № 617 від 12 квітня 2018 року 

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку 
органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», 
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у 
сфері теплопостачання»:

Про видачу ліцензії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УПРАВСЕРВІС-ГОЛОСІЇВ»
Розпорядження № 627 від 16 квітня 2018 року 

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÇÀÉÌ-ÎÑÒ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 39036935, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
35301, Ð³âíåíñüêà îáë., Ð³âíåíñüêèé ðàéîí, 
ñåëî Øïàí³â, âóëèöÿ Çàâîäñüêà, áóäèíîê 18) 
ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâà-
íèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÇÀÉÌ-ÎÑÒ» ó ñòðîê 
íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðè-
ëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, 
íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî 
îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè 
Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþ-

äæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà 
âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â 
â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ 
ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè 
Ì. Ïîâîðîçíèê

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÓÏÐÀÂÑÅÐÂ²Ñ-ÃÎ-
ËÎÑ²¯Â» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 36998602, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03191, ì. Êè¿â, âóëèöÿ 
Ëÿòîøèíñüêîãî Êîìïîçèòîðà, áóäèíîê 4-À, 
îô³ñ 289/1) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ íà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîå-
ëåêòðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ, 
êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ, òà óñòàíîâêàõ 
ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâ-
ëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), êð³ì âèðîáíèöòâà 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÓÏÐÀÂÑÅÐÂ²Ñ-ÃÎËÎÑ²¯Â» ó 
ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, 
íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó 
Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà 
êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 
çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, 
ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðî-
æèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, 
ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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№44 (5095)

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
çà àäðåñàìè: 

âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà, 27/2 
Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 35,2 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó (îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â).
(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).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 527 500 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 2 701,06 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

âóë. Âàñèëüê³âñüêà,49 êîðïóñ 2.
Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 63,0 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó (îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â).
(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).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 682 500 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà 3 494,74 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

âóë. Ìàëîêèòà¿âñüêà,7. 
Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 52,63 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó (îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â).
(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).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 836 100 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 4 281,25 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 24. 
Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 21,8 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó (îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â).
(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).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 404 400 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 2 070,73 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë.: (044) 525-19-63, 525-19-17).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 

îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216. 
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷-
íîãî öåíòðó ïî îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿ òà âèêîðèñòàííþ ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè ³ çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é.

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

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³î-
ãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî 
ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó 
÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó 
çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äî-
êóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó Êè-
¿âñüêîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó ïî îõîðîí³, ðåñòàâðàö³¿ òà âèêîðèñòàííþ ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè 
³ çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 22 òðàâíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3.
Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51. Å-ïîøòà – dk@kievcity.gov.ua.
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè äî 16 òðàâíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó 

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

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹ 
ï/ï

Áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷ (þðèäè÷-

íà àäðåñà, 
êîíòàêòíèé 
òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-

òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çà-
ãàëü-

íà 
ïëî-
ùà, 

êâ. ì

Îðåíä-
íà 

ñòàâêà 
ó %

Çàïðîïîíîâàíà 
çàÿâíèêîì ìåòà 

âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðî-
ïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì

Îðåíä-
íà 

ïëàòà 
çà 

1 êâ.ì, 
ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíä-

íî¿ 
ïëàòè, 

ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 
îðåíäè, 
ãðí áåç 

ÏÄÂ

1

Êîìóíàëüíå àâ-
òîòðàíñïîðòíå 
ï³äïðèºìñòâî 

¹ 273904 
ÊÀÏÒ-273904

(ïðîñï. Ñòå-
ïàíà 

Áàíäåðè, 26 à, 
Òåë. 418-31-04)

1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Â

248,60 10

Ñòàíö³ÿ òåõí³÷-
íîãî

îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 104,79 26050,00 3126000,00

2 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Â

114,00 10

Ñòàíö³ÿ òåõí³÷-
íîãî

îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 104,75 11941,67 1433000,00

3 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Æ

104,50 10 Àâòîìîá³ëüíà 
ìèéêà

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 104,07 10875,00 1305000,00

4 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Ä

100,40 10

Ñòàíö³ÿ òåõí³÷-
íîãî

îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 104,75 10516,67 1262000,00

5 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Â

164,35 10

Ñòàíö³ÿ òåõí³÷-
íîãî

îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 104,76 17216,67 2066000,00

6 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Â

155,30 10

Ñòàíö³ÿ òåõí³÷-
íîãî

îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 104,80 16275,00 1953000,00

7 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Ð

210,40 6 ñêëàä

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 56,58 11905,00 2381000,00

8 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Â

87,90 10

Ñòàíö³ÿ òåõí³÷-
íîãî

îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 104,76 9208,33 1105000,00

9 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Á

15,2 6 ñêëàä
Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 59,54 905,00 181000,00

10 1-2 
ïîâåðõè

âóë. 
Îõòèðñüêà, 

8 ë³ò. À
162,60 4,2 

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá'ºêòó ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ùî 

çä³éñíþº âèðîá-
íè÷ó ä³ÿëüí³ñòü

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 50,58 8225,00 2350000,00

11 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Ã

32,50 8 îô³ñ

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 103,79 3373,33 506000,00

12 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. À

67,90 8 îô³ñ

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 103,98 7060,00 1059000,00

13 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Â

25,20 8 îô³ñ

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 98,68 2486,67 373000,00

14 1 ïîâåðõ
âóë. 

Îõòèðñüêà, 
8 ë³ò. Â

95,10 10

Ñòàíö³ÿ òåõí³÷-
íîãî

îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 99,98 9508,33 1141000,00

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî 

îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÀÐÊ-ÑÒÎÓÍ ÑÅÐÂ²Ñ» ³íôîðìóº ïðî 
íàì³ð çì³íèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é.

Òàðèôè ðîçðàõîâàí³ â ÊÏ «Ã³ÎÖ» çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 
òà íàäàí³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.

Çì³íà òàðèôó çóìîâëåíà ï³äâèùåííÿì òàðèôó íà åëåêòðîåíåðã³þ ³ âîäîïîñ-
òà÷àííÿ, òàðèôó íà âèâ³ç ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè, 
äåâàëüâàö³ºþ ãðèâí³, óäîðîæ÷àííÿì ïîñëóã äåç³íñåêö³¿ ³ äåðàòèçàö³¿, ðåìîíòíèõ 
ðîá³ò, ìàòåð³àë³â òà çàï÷àñòèí.

Ðîçì³ð ðîçðàõîâàíîãî òàðèôó ïî ïðîñïåêòó Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 2-ä ñòàíîâèòü 
10,92 ãðí/êâ.ì.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ òàðèôó, ïåðåë³êó ïîñëóã, ïåð³îäè÷íîñò³ 
òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ òà íà 
âåá-ñàéò³ Òîâàðèñòâà (ëîã³í ³ ïàðîëü äîñòóïó âêàçàíî â êîæí³é êâèòàíö³¿ íà ñïëàòó 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã).

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñïåêò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà 
2-ä ïðîòÿãîì 7 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

ÊÏ «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ» ³íôîðìóº, ùî ó çâ'ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì ö³íè íà ïàëèâíî-
ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè òà çá³ëüøåííÿì ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, à 
òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî òà ñâîº÷àñíîãî íàäàííÿ ïîñëóã ç 
âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç ïîáóòîâèìè 
â³äõîäàìè â ì. Êèºâ³, ï³äïðèºìñòâîì ïîäàí³ íà çàòâåðäæåííÿ ó âèçíà÷åíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íîâ³, çá³ëüøåí³ åêîíîì³÷íî-îáãðóíòîâàí³ òàðèôè íà 
ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ òà âåëèêîãàáàðèòíèõ â³äõîä³â äî Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ðîçð³ç³ íàñòóïíèõ êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â:

1. Íàñåëåííÿ – 99,70 ãðí ç ÏÄÂ çà 1ì3

2. Áþäæåòí³ îðãàí³çàö³¿ – 106,36 ãðí ç ÏÄÂ çà 1ì3

3. ²íø³ ñïîæèâà÷³ – 131,63 ãðí ç ÏÄÂ çà 1ì3

Ïðîñèìî íàäñèëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî âèùåçàçíà÷åíîãî 
ð³øåííÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â íà àäðåñó: 04053, ì.Êè¿â, âóë.Êóäðÿâñüêà, 
23 òà íà åëåêòðîííó àäðåñó: info@kks.k³åv.uà

Ïî áóäèíêó çà àäðåñîþ: âóë. Ìàøèíîáóä³âíà, 41, ì. Êè¿â, TOB 
«ÅÊ"ÑÌÀÐÒ-ÑÅÐÂ²Ñ» ïîäàëî íà çàòâåðäæåííÿ òàðèô ç ïîñëóãè íà óòðè-
ìàííÿ áóäèíêó, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ÿêèé ñêëàäàº 19 ãðí 
52 êîï. Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ñòåíä³ Âàøîãî áóäèíêó. 
Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7-ìè äí³â ç äíÿ îïóáë³-
êóâàííÿ îãîëîøåííÿ.
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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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 �  У День довкілля депутати Київради 
разом з мешканцями масивів Райдужний 
та Воскресенка посадили дерева, почистили 
пляж і озеро Радунку й зарибили водойму

І дерева у парку, 
і риба в озері… 

ПРИБИРАННЯ території до-
вкола озера Радунка вже давно 
стало традицією для місцевих 
мешканців. Але цьогоріч діти й 
дорослі з нетерпінням чекали, коли 
у водойму запускатимуть рибу. Це – 
спільний проект активістів масивів 
Воскресенка та Райдужний, депу-
тата Київради Сергія Артеменка 
та Фонду охорони навколишнього 
природного середовища України. 
Разом з меценатами – представни-
ками місцевого бізнесу – громада 
зібрала необхідні кошти на при-
дбання риби. 

Нарешті до озера під’їхала 
велика машина, на якій було 
встановлено 5 контейнерів з 
товстолобиками, білим амуром, 
коропами, щуками. Усього в Ра-
дунку цього дня випустили дві 

тонни молодняка риби. Це озеро 
стало своєрідним тестом на від-
повідальність місцевої громади: 
чи зможуть люди разом із депу-
татами відстояти своє улюблене 
місце відпочинку? 

Радунка, як і більшість київ-
ських водойм, має проблеми: 
тривалий час озеро та берег не 
очищувалися. Крім того, згідно 
Детального плану території, понад 
озером мала проходити нова авто-
мобільна магістраль, яка забез-
печила б підхід до Подільсько-Во-
скресенського мостового переходу 
через Дніпро. Таке будівництво 

могло би знищити улюблене озеро. 
Завдяки зусиллям місцевих меш-
канців, громадських активістів та 

постійній підтримці депутатів 
Київради Сергія Артеменка та 
Олени Овраменко вдалося суттєво 
змінити Детальний план території, 
тож мосту через озеро Радунка не 
буде! Також наприкінці минулого 
року Київрада надала цій водоймі 
статус ландшафтного заказника 
місцевого значення. 

Реалізація доволі масштабного 
проекту з відродження й оновлен-
ня озера Радунка стала можли-
вою завдяки активній підтримці 
депутатів Київської міської ради 
(фракція «Солідарність») Сергія 
Артеменка та Олени Оврамен-
ко. Торік в рамках І етапу рекон-
струкції території навколо озера 
з’явилися нові доріжки, лави для 
відпочинку, зручні для колясок 
та велосипедів заїзди на місток, 
тривають роботи з облаштування 

нових сходів та пандусів, встанов-
лено дитячі майданчики. 

Однак для комфортного від-
починку мешканців недостатньо 
лише облаштувати територію на-
вколо водойми. Не менш важливим 
є й питання її очищення. Тож меш-
канці мікрорайонів Райдужний та 
Воскресенка звернулися до Сергія 
Артеменка з проханням поспри-
яти у відновленні фауни озера 
шляхом зариблення, оскільки це 
один з найпоширеніших способів 
природного очищення водойми. 
Сергій Вікторович вирішив залу-
чити спеціалістів, за допомогою 
яких реалізувати цей проект на 
найвищому професійному рівні. 
Зокрема депутат звернувся до 
керівників ВГО «Асоціація рибалок 
України», КП «Плесо», Інституту 
рибного господарства НААН Укра-
їни. Були проведені обстеження 
загального стану Радунки та надані 
акти експертиз із зазначенням 
характеристики озера, якості води 
та можливості зариблення. В ре-
зультаті – отримали біологічне 
обґрунтування, згідно з яким Ін-
ститутом рибного господарства 
рекомендовано здійснювати за-
риблення мальками товстолоба 
та коропа, а також хижаків (щука, 
судак, сом). Також було розглянуто 
питання охорони озера протягом 
певного періоду після зариблен-
ня, аби не допустити випадків 
браконьєрства. 

Сергій Артеменко разом із го-
ловою Дніпровської РДА Петром 
Онофрійчуком подякували всім 
меценатам і небайдужим людям, 
які долучилися до цього проекту. 
А їх було чимало. Але першим від-
гукнувся і допоміг фінансами гро-
мадський активіст Сергій Павлов. 

Як зазначив начальник Київ-
ського рибоохоронного патруля 
Володимир Мухін, на час нересту 
представники «рибоохоронців», 
місцеві рибалки й активісти (на-
родні дружинники) патрулюва-
тимуть акваторію озера, щоб не 
допустити встановлення сіток чи 
незаконного вилову риби 

У День Довкілля 
мешканці 
Дніпровського району 
за підтримки депутата 
Київради Сергія 
Артеменка висадили 
в парку, що на вулиці 
Вершигори, 9-г дерева 
акації, створили 
«зелену» огорожу з 
декоративних кущів та 
запустили у водойму 
рибу. 
Наталя ПЛОХОТНЮК  
спеціально для «Хрещатика»
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