
У столиці стартувало 
подання проектів 
ГБ-2019 
25 квітня розпочалося подання проектів 
Громадського бюджету-2019. Реєструвати 
ініціативи, які втілюватимуть у столиці на-
ступного року, можна до 6 червня. ГБ-2019 
проходитиме за новими правилами. Cеред 
новацій — можливість команд долучати 
спонсорів. Вони матимуть рівні права з 
авторами щодо контролю за реалізацією 
проектів (якщо внесок +10%). 

«Сьогодні Громадський бюджет набирає 
обертів. Про це свідчать цифри. Приміром, 
якщо за проекти першого ГБ проголо-
сували 50 тисяч киян і ми отримали 62 
ідеї-переможці, то торік до голосування 
долучилися понад 131 тисяча осіб, які об-
рали для реалізації 141 проект. Саме завдяки 
ініціативній громадськості й функціонує 
ГБ. І більшість нововведень, за якими про-
ходитиме ГБ-2019, якраз запропоновані 
активістами. Це є свідченням популярності 
проекту і вдалої командної роботи міста 
та громади. І ми як представники влади 
маємо максимально сприяти гарним ідеям, 
адже в цьому і полягає основний принцип 
місцевого самоврядування», – зазначив 
заступник міського голови – секретар Ки-
ївради Володимир Прокопів. 

За його словами, нові правила заборо-
няють підкуп голосів та політичну агітацію. 
Учасники не можуть вимагати у громадян, 
які долучились до голосування, інформації 
про те, за який проект вони віддали свої 
голоси. Також заборонено дискредитацію 
інших учасників ГБ. Окрім того, вперше 
в Україні запроваджено рейтинг добро-
чесності. 

«Нововведення торкнулися і грошового 
питання. Якщо саму суму фінансування 
проектів ми плануємо не змінювати, вона 
попередньо становитиме 150 млн грн, то 
підхід до вартості ініціатив суттєво від-
різняється. Зараз ми прибираємо поділ 
проектів на «малі» та «великі», залишаємо 
лише граничні суми. Мінімальна вартість - 50 
тис.грн, максимальна – 3 млн грн. Важливо, 
що дане нововведення – це побажання 
громадськості», – зазначив голова постій-
ної комісії Київради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку Андрій 
Странніков. 

Після експертизи проходитиме голо-
сування за ініціативи (у серпні та вересні), 
а вже наприкінці вересня визначать про-
екти-переможці. 

На час проведення 
фестивалю Old Car Land 
внесуть зміни у рух 
громадського транспорту 

Із 27 квітня до 1 травня на час проведення 
історико-технічного фестивалю Old Car 
Land вводиться додатковий автобусний 
маршрут, що курсуватиме щодня з 9.00 до 
20.00. Буде тимчасово організовано рух 
автобусного маршруту від Севастопольської 
площі вулицею Народного Ополчення до 
вулиці Медової. А рух автобусів маршруту 
№ 220 організують у напрямку до вул. 
Тростянецької за маршрутом: вул. Медова 
– просп. Повітрофлотський – вул. Федора 
Ернста – вул. Народного Ополчення – далі 
за звичайною схемою.
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Пам’ять, опромінена 
скорботою
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ДО 32-Х РОКОВИН Чорнобильської ката-
строфи у столиці у ніч проти 26 квітня від-
булося покладання квітів до меморіального 
кургану «Героям Чорнобиля». Захід розпочався 
о 00.55 траурною ходою, а о 01.00 відбувся по-
минальний молебень на честь загиблих. Після 
його завершення прозвучали удари дзвону, 
що встановлений на вершині кургану, а біля 
меморіалу засвітили свічки. 

Учора Президент України Петро Порошенко 
здійснив робочу поїздку на ЧАЕС. Глава дер-
жави вшанував пам’ять відважних ліквідаторів 
аварії. Він поклав квіти до пам’ятника Героям 
Чорнобиля, що розташований на АЕС побли-
зу енергоблока, де стався вибух у 1986 році. 
Пам’ять відважних рятувальників присутні 
вшанували хвилиною мовчання. 

Під час поїздки на ЧАЕС глава держави 
ознайомився з ходом підготовки сховища 
відпрацьованого ядерного палива до про-
ведення «гарячих» випробувань та обробки 
відпрацьованого ядерного палива. Гендирек-
тор ДСП «Чорнобильська АЕС» Ігор Грамоткін 
та головний інженер СВЯП-2 ДСП «ЧАЕС» 

Андрій Савін доповіли про облаштування 
об’єкта, який складається з двох частин: 
установки з підготовки ядерного палива до 
зберігання та власне сховища. Вони також 
пояснили, як здійснюється прийом вагонів-
контейнерів з відпрацьованим ядерним 
паливом, як їх транспортуватимуть зі старого 
сховища до нового та про процес підготовки 
до зберігання. 

Згідно з планом робіт так звані «гарячі» 
випробування мають бути завершені у груд-
ні цього року, після цього об’єкт введуть в 
експлуатацію. Початок роботи на повну по-
тужність, тобто його повна експлуатація, має 
розпочатися у четвертому кварталі  2019-го. 
За 9,5 років планується здійснити повне пере-
міщення відпрацьованого ядерного палива 
до нового сховища, де воно зберігатиметься 
протягом ще 100 років. 

До 32-х роковин Чорнобильської ката-
строфи у столиці відбулися численні заходи, 
зокрема, тривали реквієми, дні пам’яті, тижні 
здоров’я для учасників ліквідації аварії. Так, 
у Деснянському районі біля Меморіального 

комплексу «Героям Чорнобиля» відбувся мі-
тинг-реквієм, у якому взяли участь керівники 
району, депутати Київради, представники 
міжнародних організацій, актив чорнобиль-
ських громадських організацій, молодь та 
місцеві мешканців. 

«Складно уявити, що в такий прекрасний 
весняний день могла статися така страшна 
трагедія, яка забрала життя тисячі людей 
і понівечила душі мільйонам. Сьогодні ми 
вшановуємо пам’ять загиблих і висловлюємо 
вдячність нашим героям-ліквідаторам, які 
врятували світ. Після тих страшних подій 
саме Деснянський район став другою до-
мівкою для майже 20 тисяч людей із зони 
відчудження. Тож, щороку ми збираємося 
тут, на території Меморіального комплексу 
«Героям Чорнобиля», щоб разом вшанувати 
тих, хто заплатив за чиюсь помилку своїм 
життям та здоров’ям», – зазначила під час 
мітингу-реквієму голова постійної комісії 
Київради з питань освіти, науки, молоді та 
спорту Ганна Старостенко. 

Нагадаємо, що до річниці аварії у місті 
одноразову матеріальну допомогу отрима-
ють понад 50 тисяч постраждалих унаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

Як відомо, через аварію на ЧАЕС прямого 
радіаційного ураження зазнала дванадцята 
частина території України, де постраждали 3,2 
млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей. Небез-
печний рівень радіоактивного забруднення 
спостерігається на площі понад 50 тис. кв.м. 
Евакуйовані 76 населених пунктів із кількістю 
мешканців 116 тис. осіб �

У 32-і роковини катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 
відбулась церемонія вшанування пам’яті героїв-ліквідаторів, які віддали 
життя у боротьбі з наслідками аварії на четвертому енергоблоці. 
Пам’ятні заходи відбулися в столиці біля знаку «Воїнам Чорнобиля» та 
меморіального кургану «Героям Чорнобиля» на території Меморіального 
комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»

 � У ці квітневі дні 
столиця, як і вся 
Україна, згадує жертв 
і героїв катастрофи 
на Чорнобильській 
АЕС
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Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту 
управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва 
від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною 
адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією 

«Київенерго» на підставі рішень Київської міської ради 
від 21.12.2000 № 128/1105, від 21.12.2000 № 129/1106, 

від 21.12.2000 № 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими 
угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, 

від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016, від 19.12.2017 
відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 

№ 31/88, від 28.09.2006 № 102/159, від 26.04.2007 №474/1135, 
від 23.10.2013 №274/9762, від 28.07.2016 №854/854, 

від 20.06.2017 № 439/2661, розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 29.12.2006 № 1868)

Рішення Київської міської ради № 517/4581 від 24 квітня 2018 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про електро-

енергетику», «Про ринок електричної енергії», «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи розпорядження ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 грудня 2017 року № 1693 
«Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу 
м. Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною 
енергопостачальною компанією «Київенерго», з метою забезпечення безперебійності технологічного процесу ви-
робництва, транспортування, постачання теплової енергії, виробництва електричної енергії в місті Києві, підготовки 
житлово-комунального господарства, об’єктів комунальної інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу міста 
Києва до стабільної роботи в міжопалювальний та осінньо- зимовий період 2018/2019 років, враховуючи необхідність 
врегулювання питань, пов’язаних з поверненням майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, а 
також подальшої експлуатації електроенергетичного майна комунальної власності, ризики зупинки ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які є 
складовою частиною енергосистеми міста Києва та об’єднаної енергосистеми України, та для недопущення настання таких 
випадків та можливості виникнення у зв’язку з цим надзвичайних ситуацій техногенного характеру Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåïåðåðâíîñò³ òåõíîëî-
ã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñïîæèâà÷àì ì³ñòà 
Êèºâà òà íåäîïóùåííÿ âèíèêíåííÿ ïîçàøòàòíèõ 
ñèòóàö³é ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2018/2019 
ðîê³â ïðîäîâæèòè ä³þ Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî 
êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001, óêëàäåíî¿ ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ 
òà àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ 
«Êè¿âåíåðãî» íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 21.12.2000 ¹ 128/1105, â³ä 21.12.2000 
¹ 129/1106, â³ä 21.12.2000 ¹ 131/1108 (ç³ çì³íàìè, 
âíåñåíèìè äîäàòêîâèìè óãîäàìè â³ä 25.11.2002, 
â³ä 28.09.2006, â³ä 29.12.2006, â³ä 30.04.2007, â³ä 
07.11.2013, â³ä 30.11.2016, â³ä 19.12.2017 â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.09.2006 
¹31/88, â³ä 28.09.2006 ¹ 102/159, â³ä 26.04.2007 
¹ 474/1135, â³ä 23.10.2013 ¹274/9762, â³ä 
28.07.2016 ¹ 854/854, â³ä 20.06.2017 ¹439/2661, 
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿ â³ä 29.12.2006 ¹ 1868) (äàë³ - Óãîäà), ùîäî:

1.1. Êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì ÒÅÖ ¹ 5 òà ÒÅÖ ¹ 6, 
åëåêòðîåíåðãåòè÷íèì ìàéíîì, íåîáõ³äíèì äëÿ 
ïåðåäà÷³ òà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ìàéíîì 
ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî çàâîäó, ðîçòàøîâàíîãî íà 
âóë. Êîëåêòîðí³é, 44 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Çàâîä «Åíåðã³ÿ»), ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà â³äïîâ³äíî 
äî Óãîäè ïåðåáóâàº ó âîëîä³íí³ òà êîðèñòóâàíí³ ÏÀÒ 
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ», äî 31 ëèïíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî.

1.2. Êîðèñòóâàííÿ ³íøèì ìàéíîì êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äíî äî Óãîäè ïåðåáóâàº ó âîëîä³íí³ òà 
êîðèñòóâàíí³ ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ», êð³ì ìàéíà, çà-
çíà÷åíîãî ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
äî 30 êâ³òíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî.

2. Âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî Óãîäè çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çâåðíóòèñÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, 
Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðå-
ãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 44 (1856), п’ятниця, 27 квітня 2018 р.

ïîñëóã, Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Åíåðãîðèíîê» 
ç ïðîïîçèö³ºþ âæèòè íåâ³äêëàäíèõ òà óçãîäæåíèõ 
çàõîä³â òà îïðàöþâàòè ïèòàííÿ ñï³ëüíî¿ âçàºìîä³¿ 
ùîäî íàäàííÿ ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî» äîçâ³ëüíèõ äî-
êóìåíò³â, ë³öåíç³é, çàòâåðäæåííÿ òàðèô³â, íåîáõ³äíèõ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì³ñòà Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 24.04.2018 № 517/4581

ДОДАТКОВА УГОДА №
до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного 

комплексу м. Києва від 27.09.2001
ì. Êè¿â       «____»___________2018

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), äàë³ - ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß, 
â îñîá³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à, ÿêèé ä³º íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ», äàë³ 
- ÅÍÅÐÃÎÏÎÑÒÀ×ÀËÜÍÈÊ, â îñîá³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ôîìåíêà Îëåêñàíäðà Âàëåð³éîâè÷à, ÿêèé ä³º íà 
ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó, ç äðóãî¿ ñòîðîíè, ðàçîì ³ìåíîâàí³ - ÑÒÎÐÎÍÈ, â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 24.04.2018 ðîêó ¹ 517/4581«Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ïðèïèíåííÿ Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà 
ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-
íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî» íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2000 ¹ 128/1105, â³ä 21.12.2000 ¹ 129/1106, â³ä 21.12.2000 ¹ 131/1108 (ç³ çì³íàìè, 
âíåñåíèìè äîäàòêîâèìè óãîäàìè â³ä  30.11.2016, â³ä 19.12.2017 â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 28.09.2006 ¹31/88, â³ä 28.09.2006 ¹ 102/159, â³ä 26.04.2007 ¹474/1135, â³ä 23.10.2013 ¹274/9762, â³ä 
28.07.2016 ¹ 854/854, â³ä 20.06.2017 ¹439/2661, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
â³ä 29.12.2006 ¹ 1868)», êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 651, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 653 òà ñòàòòåþ 
654 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, óêëàëè öþ Äîäàòêîâó óãîäó äî Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà 
ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî» (äàë³ - Äîäàòêîâà óãîäà), ïðî òàêå:

ÑÒÎÐÎÍÈ ä³éøëè çãîäè:
². Âíåñòè äî Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà 

â³ä 27.09.2001, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëü-
íîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî» (äàë³ - Óãîäà), òàê³ çì³íè:

Ó ðîçä³ë³ 5 «ÒÅÐÌ²Í ÒÀ ÓÌÎÂÈ ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ä²¯ ÓÃÎÄÈ» ïóíêò 5.1 Óãîäè âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«5.1. Öÿ Óãîäà íàáóâàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó ¿¿ ï³äïèñàííÿ ïîâíîâàæíèìè ïðåäñòàâíèêàìè îáîõ Ñòîð³í ³ 

ñêð³ïëåííÿ ïå÷àòêàìè Ñòîð³í ³ ä³º:
5.1.1. Â ÷àñòèí³ êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì ÒÅÖ ¹ 5 òà ÒÅÖ ¹ 6, åëåêòðîåíåðãåòè÷íèì ìàéíîì, íåîáõ³äíèì 

äëÿ ïåðåäà÷³ òà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ìàéíîì ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî çàâîäó, ðîçòàøîâàíîãî íà âóë. 
Êîëåêòîðí³é, 44 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Çàâîä «Åíåðã³ÿ»), ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåáóâàº ó âîëîä³íí³ òà êîðèñòóâàíí³ ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ», äî 31 ëèïíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî.

5.1.2. Â ÷àñòèí³ êîðèñòóâàííÿ ³íøèì ìàéíîì, êð³ì ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ï³äïóíêò³ 5.1.1 ïóíêòó 5.1 ö³º¿ Óãîäè, 
äî 30 êâ³òíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî».

²². ²íø³ óìîâè Óãîäè, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Àêö³îíåðíîþ åíåðãî-
ïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî», íå çì³íåí³ ö³ºþ Äîäàòêîâîþ óãîäîþ, çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í.

²²². Öÿ Äîäàòêîâà óãîäà ñêëàäåíà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ó äâîõ îðèã³íàëüíèõ ïðèì³ðíèêàõ, ïî îäíîìó äëÿ êîæ-
íî¿ ÑÒÎÐÎÍÈ, ùî ìàþòü îäíàêîâó þðèäè÷íó ñèëó òà º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ Óãîäè, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî».

IV. Öÿ Äîäàòêîâà óãîäà íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó ¿¿ ï³äïèñàííÿ ÑÒÎÐÎÍÀÌÈ, ñêð³ïëåííÿ ïå÷àòêàìè ÑÒÎÐ²Í.
Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß, ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ ÒÀ Ï²ÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐ²Í
Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) àäðåñà: 01044, ì. Êè¿â, 

âóë. Õðåùàòèê, 36 
êîä ªÄÐÏÎÓ 00022527 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Â. Êëè÷êî
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» 
àäðåñà: 01001, ì. Êè¿â, ïëîùà ²âàíà Ôðàíêà, 5 
êîä ªÄÐÏÎÓ 00131305 
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Î. Â. Ôîìåíêî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñîâîìó óòðèìàíí³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà». Ïåðåë³ê îá’ºêò³â íàâåäåíèé íèæ÷å.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30, 18 òðàâíÿ 2018 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, ôîéº àêòîâî¿ çàëè íà 2 ïîâåðñ³.
Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15 ê³ì. 210 (ïí. - ÷ò. ç 9-00 äî 18-00, ïò. ç 9-00 äî 16-45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00, 14 òðàâíÿ 2018 ðîêó.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ö³ëüîâå 
âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé 
ðîçì³ð 

îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

Ñòðîê 
îðåí-

äè

Àâàíñîâèé îðåíäíèé ïëàò³æ 
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³

Óìîâè êîíêóðñó

ï/í àäðåñà ïëîùà
òåõí³÷íà õàðàêòå-
ðèñòèêà íåæèòëî-

âèõ ïðèì³ùåíü

Ðîçì³ð, 
ãðí áåç 

ÏÄÂ

Ðåêâ³çèòè äëÿ 
âíåñåííÿ ïëàòåæó

1 âóë. Ëþòåðàí-
ñüêà 3,
 ë³ò. «À», 
áóäèíîê 
º ïàì'ÿòêîþ 
àðõ³òåêòóðè òà
ì³ñòîáóäóâàííÿ 
ì³ñöåâîãî 
çíà÷åííÿ

50,7 öîêîëüíèé 
ïîâåðõ

äëÿ ðîçì³ùåííÿ: 
- ãðîìàäñüêî¿, áëà-
ãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
íà ïëîù³, ùî íå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
ïðîâàäæåííÿ ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
- îô³ñó

20705,00
2 ðîêè 

364 
äí³

41410,00

Ïðèçíà÷åííÿ 
ïëàòåæó: 
àâàíñîâà îðåíäíà 
ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó 
êîíêóðñ³ íà ïðàâî 
îðåíäè ìàéíà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

ð/ð 
26001192399100 

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå 
òîâàðèñòâî «Óê-
ðÑèááàíê»,

ÌÔÎ: 351005, 

ªÄÐÏÎÓ: 35692211

 - îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
 - êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè, îðåíäàð ñïëà÷óº:
 - ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè 
íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà-
÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ; 
 - êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòà-
øîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
 - êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà 
ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì - áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;
 - åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà - áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì 
òà ï³äïðèºìñòâîì -áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;
 - ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè 
îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà - áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì 
÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá'ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);
 - îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é 
ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;
 - êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);
 - êîìïåíñàö³ÿ  ïåðåìîæöåì  êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè 
òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè); 
 - âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
 - äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà îðåíäè;
 - çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ'ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø 
í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);
 - óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî - åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
 - ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
 - âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
 - ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ ïåðåìîæöþ êîíêóðñó â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè;
 - ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ï³äïðè-
ºìñòâîì - áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;
 - àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³ä-
ïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè;
 - äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó óêëàäàºòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³äïîâ³äíî äî óìîâ Òèïîâî¿ ôîðìè äîãîâîðó 
ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280; 
 - óêëàäàííÿ îðåíäàðåì íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 50,7 êâ. ì íà âóë. Ëþòåðàíñüêà 3, ë³ò. «À» 
îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò îðåíäè òà îáîâ'ÿçêîâå äîòðèìàííÿ éîãî óìîâ.

2 âóë. Ìîñêîâñüêà, 
46/2

15,9 
(ïàðêóâàëü-

íå ì³ñöå 
¹22)

ï³äâàëüíèé ïîâåðõ 
(ï³äçåìíèé ïàðê³íã)

äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñòî-
ÿíêè äëÿ àâòîìîá³ëÿ 
(ïàðêóâàëüíîãî ì³ñöÿ)

1288,25

2 ðîêè 
364 
äí³

2576,50

15,8 
(ïàðêóâàëü-

íå ì³ñöå 
¹ 23)

1280,25 2560,50

23,0 
(ïàðêóâàëü-

íå ì³ñöå 
¹ 19)

1863,50 3727,00

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé åâàêóéîâàíèé ó 1986 ðîö³ ³ç çîíè â³ä÷óæåííÿ 
êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ Á ¹ 302537 íà ³ì’ÿ Êîâíàöüêî¿ Â³òè Ìèêîëà¿âíè ââàæàòè íå-
ä³éñíèì.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ 
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ äîêóìåíò³â, ä³ëîâîäñòâà òà 
àðõ³âíî¿ ñïðàâè óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíî-
âíîãî ïðàö³âíèêà) (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïî-
ðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, 
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169 (ç 
íàñòóïíèìè çì³íàìè), òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàê-
òåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè 
Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî 
îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî 
ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåí-
ò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ 
òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó 
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ 
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2017 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); 
êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äå-
êëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ 
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ 
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 01044, (íà 
êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2017 ¹ 1043/4050 «Ïðî 
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2018 ð³ê», Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 
ì. Êèºâà íà 2018-2020 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
21.12.2017 ¹ 1042/4049, Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ïåðåäáà÷åíî êîøòè íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é 
íàñåëåííÿ.

Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº ïðèäáàòè îäíîê³ì-
íàòí³, äâîê³ìíàòí³ òà òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì 
îçäîáëåííÿì ó áóäèíêàõ, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ äî ê³íöÿ 2018 ðîêó.

Çàáóäîâíèêàì íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ 
Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601
- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23
- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 

235-30-23.

Ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ ¹267 â³ä 21.02.2018 ð. ï³äâèùåíî âàðò³ñòü ïîñëóã ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. 
Ç 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ï³äâèùåíî ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, 
âíåñåíî çì³íè äî Ãàëóçåâî¿ óãîäè äëÿ ïðàö³âíèê³â æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.

Âðàõîâóþ÷è âêàçàí³ çì³íè, ÒÎÂ "ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ" çä³éñíåíî êîðèãóâàííÿ òàðèôó íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â 
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Ðîçðàõîâàíèé òàðèô, ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà 
çàòâåðäæåííÿ. Òàðèô ðîçðàõîâàíî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäíèê³â 
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011ð. ¹ 869.

Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 03.03.2011 ð. 
¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³øåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

¹ 
ï/ï Àäðåñà

Ä³þ÷èé òàðèô Ðîçðàõîâàíèé òàðèô % ï³äâèùåííÿ

Òàðèô çà 1 êâ.ì â 
ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô äëÿ ïåð-
øîãî ïîâåðõó çà 
1 êâ. ì â ì³ñÿöü, 

ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô çà 1 êâ. ì 
â ì³ñÿöü, ãðí 

ç ÏÄÂ

Òàðèô äëÿ ïåð-
øîãî ïîâåðõó çà 
1 êâ.ì â ì³ñÿöü, 

ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô Òàðèô äëÿ ïåð-
øîãî ïîâåðõó

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí

1 áóëüâ. Âåðõ. Ðàäè, 14-á 5,26 4,53 6,79 6,03 29,12 33,15

2 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 6 5,20 4,03 6,72 5,50 29,20 36,47

3 âóë. Mèê -Ñëîá³äñüêà, 6-á 5,25 4,03 6,69 5,42 27,54 34,67

4 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 6-â 5,23 4,26 6,64 5,63 26,99 32,24

5 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 4-â 5,52 4,50 6,97 5,91 26,25 31,29

6 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 4-ã 5,22 4,48 6,68 5,92 28,04 31,97

7 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 4-ä 5,31 4,49 6,88 6,05 29,68 34,78

Äàðíèöüêèé ðàéîí

1 âóë. Àõìàòîâî¿, 35 5,52 4,75 6,52 5,72 18,13 20,42

2 âóë. Àõìàòîâî¿, 35-à 5,56 4,70 6,85 5,95 23,12 26,64

3 âóë. Àõìàòîâî¿, 37 5,52 4,39 6,96 5,78 26,04 31,70

4 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 28 4,94 4,20 6,30 5,53 27,39 31,49

5 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 28-à 5,51 4,64 6,96 6,07 26,43 30,58

6 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 28-á 5,51 4,63 6,96 6,04 26,37 30,63

7 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 28-â 5,51 4,43 6,96 5,83 26,28 31,73

8 âóë. Êí. Çàòîí, 2/30 4,96 3,93 6,22 5,16 25,58 31,20

9 âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 11 5,01 3,72 6,55 5,20 30,64 39,92

10 âóë. Äðàãîìàíîâà, 31-á 4,91 4,19 6,13 5,38 24,82 28,41

11 âóë. Óðë³âñüêà, 16/37 5,56 4,40 6,96 5,75 25,12 30,66

12 âóë. Àõìàòîâî¿, 18 5.23 4,48 6,94 6,17 32,84 37,65

13 âóë. Àõìàòîâî¿, 16-ã 5,66 4,71 6,98 5,99 23,31 27,16

14 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà,13-á 5,23 4,38 6,93 6,05 32.53 38,05

15 ïðîñï. Áàæàíà, 5-ã 5,69 4,78 7,26 6,31 27,65 32,15

16 ïðîñï. Áàæàíà, 7-æ 5,68 4,75 7,27 6,30 28,04 32,76

17 âóë. Äðàãîìàíîâà ,1-ã 5,82 4,59 7,09 5,81 21,79 26,56

18 âóë. Äðàãîìàíîâà ,1-ê 5,82 4,58 7,12 5,84 22,43 27,40

19 âóë. Äðàãîìàíîâà , 1-á 5,43 4,55 6,93 6,02 27,69 32,27

20 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-ä 5,43 4,52 6,94 5,99 27,64 32,38

21 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-å 5,46 4,50 6,95 5,95 27,23 32,18

22 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-ë 5,46 4,55 6,95 6,01 27,29 32,09

23 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-à 5,63 4,68 6,95 5,98 23,61 27,88

24 Õàðê³âñüêå øîñå, 150/15 5,90 5,05 7,32 6,44 24,08 27,46

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí

1 âóë. Êîçàöüêà, 97 6,00 4,68 7,13 5,75 18,69 22,83

2 âóë. Êîçàöüêà,114 5,48 4,60 7,02 6,09 27,96 32,44

3 ïðîñï. Íàóêè, 54-á 5,44 4,55 6,97 6,04 28,14 32,89

4 ïðîñï. Íàóêè, 62-à 5,52 3,98 7,08 5,48 28,27 37,64

5 âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 8 5,33 4,27 7,00 5,89 31,18 38,00

6 âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 10 5,33 4,07 6,88 5,58 29,27 37,07

7 ïðîâ. Ôåîäîñ³éñüêèé, 12 5,60 4,61 7,16 6,12 27,81 32,94

8 ïðîâ. Ôåîäîñ³éñüêèé,14 5,42 4,44 7,05 6,03 29,96 35,71

9 ïðîâ. Ôåîäîñ³éñüêèé, 14-à 5,41 4,63 7,06 6,25 30,52 34,97

10 ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 130/57 5,35 4,32 6,78 5,70 26,64 32,07

11 ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 30-à 5,52 4,33 7,28 6,05 31,94 39,57

12 ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 30-á 5,48 4,28 7,27 6,03 32,82 40,86

13 ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé , 30-â 5,52 4,47 7,27 6,19 31,90 38,38

14 âóë. Ñå÷åíîâà, 7-à 5,14 4,52 6,12 5,48 19,08 21,12

15 ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî, 126-ã 5,45 4.62 6,45 5,58 18,28 20,86

16 ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî, 150 5,57 4,67 7,32 6,41 31,44 37,32

17 ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî, 150-à 5,57 4,82 7,32 6,54 31,41 35,68

18 ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî, 150-á 5,56 4,78 7,32 6,51 31,69 36,17

19 ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî, 150-â 5,54 4,76 7,32 6,51 32,09 36,69

20 ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî,150-ã 5,53 4,74 7,32 6,50 32,37 37,07

21 ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî,150-ä 5,52 4,81 7,32 6,56 32,60 36,49

Ïå÷åðñüêèé ðàéîí

1 âóë. Ìîñêîâñüêà,46/2 5,56 4,33 6,90 5,62 24,16 29,90

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí

1 âóë. Àìîñîâà, 2 5,11 4,47 6,74 6,07 31,85 35,87

2 âóë. Ìàøèíîáóä³âíà, 21 5,40 4,46 6,92 5,95 28,31 33,41

3 âóë. Ìàøèíîáóä³âíà, 21-à 5,40 4,45 6,92 5,94 28,22 33,35

4 âóë. Ò. ßáëîíñüêî¿, 6 5,59 4,63 7,01 6,01 25,47 29,95

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí

1 ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà, 5-â 5,29 4,32 6,91 5,91 30,75 36,71

2 ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà, 7-à 5,35 4,56 6,85 6,03 27,95 32,11

3 ïðîñï. Ïåðåìîãè,125 5,52 4,59 7,11 6,14 28,69 33,67

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí

1 âóë. Ñ. Ðóäàíñüêîãî, 4-6 5,50 4,71 6,97 6,15 26,75 30,35

2 âóë. ×îðíîâîëà, 20 5,44 4,42 6,81 5,76 25,21 30,33

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó ÒÎÂ "Íîâîáóäîâà": 03028, ì. Êè¿â, 
âóä. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 10  ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ îá'ºêò³â ïðàâà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà:
øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³:

- íåæèòëîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 3789,4 êâ. ì ó ïðîâóë. Ãåîðã³¿âñüêèé, 9, ë³ò. "À, À2" ïðèâàòèçî-
âàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 102 541 164,0 (ñòî äâà ì³ëüéîíè ï'ÿòñîò ñîðîê îäíà òèñÿ÷à ñòî 
ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 882,7 êâ. ì íà âóë. Õðåùàòèê, 44, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî 
þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 32 259 348,0 (òðèäöÿòü äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ ï'ÿòäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ 
òðèñòà ñîðîê â³ñ³ì) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 31,6 êâ. ì íà âóë. Òèìîøåíêà Ìàðøàëà, 2-ä, ë³ò. "À" 
ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 516 720,0 (ï'ÿòñîò ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü) 
ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèòëîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 460,1 êâ. ì íà âóë. Òðóõàí³âñüêà, 3-à, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî 
þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 5 912 556,0 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ'ÿòñîò äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò 
ø³ñòü) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 434,9 êâ. ì íà âóë. Áàñåéíà, 1/2, ë³ò. "À" ïðèâàòèçîâàíî 
þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 4 306 560,0 (÷îòèðè ì³ëüéîíè òðèñòà ø³ñòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò) 
ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñî-
óòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: ïðîñï. Àêàäåì³êà 
Êîðîëüîâà, 10-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 45,3 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá'ºêòà – 781000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 680,64 ãðí.; âóë. ßêóáà Êîëàñà, 15-á, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà160,6 êâ.ì. Ðèíêîâà 
âàðò³ñòü îá'ºêòà – 3341000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 2911,68 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà 
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü – ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü 
ïî îáñëóãîâóâàííþ æèòëîâîãî ôîíäó. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³; âóë. ×îðíî-
áèëüñüêà, 4/56 ë³ò. Á, 1 ïîâåðõ îêðåìî ðîçòàøîâàíî¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³, çàãàëüíà ïëîùà 20,90 êâ.ì. Âàðò³ñòü 
îá'ºêòà – 395010,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 1678,96 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì 
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåí-
äè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. 
Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê 424-34-87.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó.
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 24,7 êâ. ì, ðîçòàøî-

âàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ïðåäñëàâèíñüêà, áóä. 12. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2017 – 603100 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå  ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à  êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, òåë. 280-44-53). 
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº 

ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 2010,33 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.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 38,0 êâ. ì, ðîçòàøî-

âàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ïðåäñëàâèíñüêà, áóä. 12. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2017 – 946400 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, òåë. 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ ç ðåìîíòó îäÿãó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 3 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 2366,0  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.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 68,5 êâ. ì, ðîçòàøî-

âàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ïðåäñëàâèíñüêà, áóä. 12. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2017 – 1848700 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, òåë. 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ ç ðåìîíòó îäÿãó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 3 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 4621,75  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.

Äîïîâíåííÿ äî îá'ÿâè, ðîçì³ùåíî¿ â ãàçåò³ 13 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ¹40. TOB «ÅÑ 
«Ðåñïåêò» ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ïîäàí³ äî ÊÌÄÀ äëÿ çàòâåðäæåííÿ íà áóäèíêè â³äïîâ³äíî 
äî ïåðåë³êó â íàñòóïíèõ ðîçì³ðàõ: âóë. Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà 1, êîðïóñ 1, êîðïóñ 
3 (189-201) – 8,74 ãðí/ì2 ç ÏÄÂ, âóë. Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà 1, êîðïóñ 2, êîðïóñ 
3 (175-188) – 8,71 ãðí/ì2 ç ÏÄÂ, âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî, 8 – 8,71 ãðí/ì2 ç 
ÏÄÂ, âóë. Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à, 48 – 8,67 ãðí/ì2 ç ÏÄÂ, ïðîñïåêò Îáîëîíñüêèé, 1, 
êîðïóñ 1 – 8,96 ãðí/ì2 ç ÏÄÂ.

Ó çâ'ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ðîçòàøîâàí³: ì. Êè¿â, 
Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Ëåðìîíòîâà, 197, âóë. Ëåðìîíòîâà, 131, âóë. Ëåðìîí-
òîâà, 145, âóë. Ëåðìîíòîâà, 129, âóë. Ëåðìîíòîâà, 117, âóë. Ëåðìîíòîâà, 
195, âóë. Ëåðìîíòîâà, 151, âóë. Ëåðìîíòîâà, 115, âóë. Ëåðìîíòîâà, 149, 
âóë. Ëåðìîíòîâà, 147, ïðîøó áóòè ïðèñóòí³ìè 30.03.18 ð. î 10.00, âëàñíèê³â/
êîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çàçíà÷åíèõ 
ä³ëÿíîê. Êîíòàêòíèé òåë.: (067)693-33-15  Â³êòîð.
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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.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 61539

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Громаді повернули ділянку, 
на якій незаконно облаштували 
автостоянку та СТО 

На Поштовій площі проведуть 
фестиваль «Гастро причал» 

ОРГАНАМИ столичної прокуратури у судовому порядку поновле-
но права територіальної громади на територію загальною площею 
0,36 га та вартістю більш ніж 12 млн грн, що розташована на вул. 
Березняківській, 15 у Дніпровському районі. 

Як з’ясувалося, приватне підприємство без жодних правовстанов-
люючих документів використовує вказану ділянку для розміщення 
та експлуатації автостоянки, приміщень для ремонту автомобілів 
та пункту охорони. Крім того, встановлено, що будівництво нежит-
лових споруд здійснено відповідачем самочинно, без погодження 
з Київрадою. 

Враховуючи викладене, Господарський суд міста погодився з 
доводами Київської місцевої прокуратури №4 про порушення від-
повідачем вимог земельного законодавства та зобов’язав приватне 
підприємство повернути територіальній громаді землю, привівши 
її у придатний для використання стан шляхом звільнення від бу-
дівель і споруд    

ІЗ 28 КВІТНЯ до 30 вересня на Поштовій площі, 3 триватиме 
фестиваль «Гастро причал», який передбачає створення зони під-
вищеного комфорту для сімейного, спортивно-розважального та 
активного відпочинку киян і гостей столиці. Таку ініціативу ГО 
«Сучасний простір» та ПАТ «Київський річковий порт» підтримано 
розпорядженням КМДА. 

У програмі майстер-класи від шеф-кухарів, продаж вуличних 
страв різних країн світу, танцювальні вечірки, сферичний кінотеатр, 
парк атракціонів, прокат велосипедів і ролики, музичні виступи. 

Організаторам заходу розроблять та погодять схему розміщення 
об’єктів торгівлі та громадського харчування, подіум-сцени, спор-
тивно-розважальних зон. 

Також до ГУ Нацполіції у м. Києві та Управління патрульної по-
ліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції Нацполіції України 
направлено прохання забезпечити охорону громадського порядку 
під час підготовки та проведення фестивалю 

ІЗ МЕТОЮ належного вшануван-
ня подвигу звитяжців старшого 
покоління, увічнення пам’яті жертв 
Другої світової війни, а також кон-
солідації суспільства та утверджен-
ня ідеалів миру, Київ відзначатиме 
День пам’яті та примирення i 73-ю 
річницю перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні. 

Відповідно до ЗУ «Про увіч-
нення перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 1939-1945 
років», Указу Президента України 
від 26 березня 2018 року № 85/2018 
у КМДА затверджено відповідний 
план заходів. 

Урочиста церемонія покладання 
квітів до могили Невідомого сол-
дата відбудеться 9 травня у парку 
Вічної Слави. Окрім того, 9 травня 
з 11.00 до 17.00 у Національному 
музеї історії України у Другій сві-
товій війні триватимуть заходи 
«Пам’ятаємо – перемагаємо!». У 
рамках події проведуть концертну 

програму Київського академічного 
муніципального духового оркестру 
«Україна – священна земля», по-
минальний реквієм «Пам’ять», 
молебень за мир в Україні, це-
ремонію покладання гірлянди 
Військової Слави до скульптурної 
композиції «Форсування Дніпра», 
концертно-тематичну програму 
«Перемога, свята перемога!». 

Також із 30 квітня до 1 травня 
у Гідропарку, парку «Березовий 
гай» триватиме патріотичний зліт 
«День Героя». 

3 травня запланована святко-
ва зустріч керівництва столиці з 
учасниками бойових дій Другої 
світової війни, представниками 
ГО ветеранів війни та праці. 

4 травня вітатимуть ветеранів 
війни, учасників АТО, які знахо-
дяться на лікуванні у Київському 
міському клінічному госпіталі 
ветеранів війни (Пуща-Водиця, 
вул. Ф. Максименка, 26). 

8 травня з 12.00 до 18.00 на 
Співочому полі Печерського 
ландшафт ного парку триватиме 
мистецька програма «Рокам ні-
коли пам’яті не стерти» за участю 
майстрів мистецтв, художніх ама-
торських та ветеранських самоді-
яльних колективів. Також 8 травня 
з 12.00 до 13.00 у Музеї окупації 
(філія Музею історії м. Києва) від-
будеться кінолекторій «Битва за 
Дніпро i визволення Києва». 

Протягом травня у центральних 
бібліотеках столиці триватиме 
цикл тематичних заходів: акції 
вшанування ветеранів, вечори 
пам’яті, виставки-спогади, дис-
кусії-роздуми. У кінотеатрах 
«Флоренція», «Факел», «Промінь», 
«Ленінград», «Старт», «Ліра», «ім. 
Тараса Шевченка» – перегляд до-
кументальних фільмів про пере-
могу над нацизмом у Другій світо-
вій війні та тематичних художніх 
фільмів «Немає невідомих героїв», 
«Дніпровська балада». У Держар-
хіві м. Києва у травні відкриється 
виставка документів. 

У навчальних закладах та уста-
новах освіти триватимуть про-
світницькі заходи, творчі проекти, 
конференції, засідання за круглим 
столом, години та марші пам’яті, 
мистецькі заходи, книжкові екс-
позиції, виставки малюнків, кіно-
покази з нагоди відзначення Дня 
пам’яті та примирення та Дня 
перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні. Також Департамент 
освіти і науки, молоді та спорту 
організує екскурсії до Національ-
ного музею історії України у Другій 
світовій війні, Національного істо-
рико-меморіального заповідника 
«Бабин Яр», покладання квітів до 
пам’ятників. Протягом квітня-
травня буде організовано зустрічі 
учнів з ветеранами війни   

У Київраді удосконалили 
механізм надання фіндопомоги 
громадським організаціям 
У МЕРІЇ переглянули механізм 
надання фінансової підтрим-
ки громадським організаціям 
з міського бюджету. Днями на 
засіданні Київради депутати вне-
сли зміни до Порядку відбору ГО, 
діяльність яких має соціальну 
спрямованість. 

Згідно з рішенням, відбір ГО 
передбачає реалізацію розроб-
лених ними проектів та буде 
здійснюватися винятково на 
конкурсній основі. До участі до-
пускатимуться об’єднання, які 
мають статус юридичної особи 
не менше ніж один рік до дати 
оголошення конкурсного відбору. 

Організовує та проводить кон-
курсний відбір Департамент со-
ціальної політики КМДА. Крім 
того, діятимуть міська та районні 
конкурсні комісії. 

«Претендувати на фінансову 
підтримку з міського бюджету, 
справді, зможуть лише ті орга-
нізації, діяльність яких соці-
ально спрямована. В документі 
чітко прописано, що до участі 
в конкурсі допускаються про-
екти за такими напрямами, як 
соцадаптація дітей-сиріт, соц-
реабілітація учасників АТО, про-
ведення робіт, спрямованих на 
патріотичне виховання молоді 

тощо. В жодному разі ми не фі-
нансуватимемо комерційні чи 
політичні проекти. Приміром, 
створення фінансових фондів, 
здійснення діяльності релігій-
ного чи політичного характеру. 
Новий Порядок відбору гарантує 
стовідсоткове виконання зазна-
чених ГО проектів», – зауважив 
голова постійної комісії Київ-
ради з питань бюджету Андрій 
Странніков. 

Термін подання конкурсних 
пропозицій – 30 днів з дня опри-
люднення оголошення про про-
ведення конкурсного відбору. 
Стільки ж по часу – термін про-
ведення конкурсного відбору. 

Нову редакцію Порядку від-
бору ГО для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста об-
говорено та підтримано на засі-
данні Громадської ради при Де-
партаменті соцполітики КМДА   

До Дня пам’яті та примирення i 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
у столиці відбудеться низка заходів
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