
На земельній ділянці 
за адресою Малишка 9-а 
облаштують сквер 
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з меш-
канцями будинку на вул. Малишка, 9 і по-
відомив їм, що жодного будівництва у них 
під вікнами не буде. Він доручив главі району 
облаштувати сквер на земельній ділянці за 
адресою Малишка, 9-а. І нагадав, що договір 
на оренду ділянки Київрада із забудовником 
розірвала. Території надано статус скверу. 

«Як я вам і обіцяв, коли ми зустрічалися 
минулого разу, – будівництва тут не буде. На 
цій землі буде сквер. Я доручив «Зеленбуду» 
підготувати проект, а главі району – об-
лаштувати за цим проектом сквер. Тут має 
бути гарна і комфортна зона відпочинку», 
– заявив Віталій Кличко. 

Голова КМДА подякував місцевим ак-
тивістам, які допомогли відстояти ділянку. 

Нагадаємо, у січні цього року мер Києва 
Віталій Кличко доручив призупинити робо-
ти на вул. Малишка. А також звернувся до 
інвестора надати всю необхідну докумен-
тацію на будівництво. Він також звернувся 
до контролюючих органів та прокуратури 
міста з вимогою перевірити законність по-
чатку будівництва. Зокрема і встановлення 
будівельного паркану. У травні цього року 
силами департаменту благоустрою Києва 
демонтовано будпаркан на вул. Малишка. 

«Київавтодор» нагадує 
про обмеження руху фур 
при температурі повітря 
більше +28ºС 

КК «Київавтодор» нагадує, що відповідно 
до розпорядження КМДА від 07.07.2012 
№ 1173 «Про обмеження руху великоваго-
вого автотранспорту на вулицях і дорогах 
м. Києва у зв’язку із підвищенням темпе-
ратури повітря» у період, коли вона сягає 
більше ніж +28 ºС, вводиться обмеження 
руху на вулично-дорожній мережі столиці 
для великовагового транспорту загальною 
вагою понад 24 т і навантаженням на вісь 
понад 7 т із 10.00 до 22.00. 

У «Київавтодорі» звертають увагу, що 
Управління патрульної поліції у м. Києві здій-
снює оперативний контроль за дотриманням 
водіями фур обмеження руху, та просять усіх 
перевізників взяти інформацію до відома. 

Талановиті діти 
отримали стипендії 
міського голови 

Віталій Кличко вручив іменні стипендії місь-
кого голови 75 творчим дітям – учням дитячих 
шкіл естетичного виховання – лауреатам 
міжнародних та всеукраїнських конкурсів. 
Цього року на отримання стипендій пред-
ставляли 130 кандидатур, з яких Конкурсна 
комісія обрала 75 переможців. 

«Впевнений – кожен з номінантів був 
гідний перемоги. З кожним роком ми збіль-
шуємо кількість стипендій, як і розмір ви-
нагороди. Нині вона складає 1000 грн. Так, 
сума невелика. Але, сподіваюся, така відзнака 
стане добрим стимулом для юних талантів, 
– зазначив мер столиці. – До навчання, 
вдосконалення та нових творчих перемог. 
А наше головне завдання – зробити так, аби 
всі талановиті діти могли реалізувати свої 
таланти тут – в Україні. Бо саме їм будувати 
сильну, успішну, талановиту країну!». 

íîâèíè

¹ 59 (5110)  â³âòîðîê  5 ÷åðâíÿ 2018 ð.

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
УС

ЕН
КА

Мета – скасувати черги Мета – скасувати черги 
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 �  У Києві цього року запросять малечу до сучасних 
комфортних приміщень вісім ДНЗ – як новозбудованих, 
так і капітально відремонтованих 

Вже за місяць прийматиме маленьких вихованців новий дитсадок на Позняках, 
розрахований на 260 місць. Запис за електронною чергою в нього вже розпочався

УЧОРА Київський міський голова Віталій 
Кличко проінспектував завершення будівни-
цтва дитячого садочка № 315, розташованого 
на вулиці Княжий Затон в 9-му мікрорайоні 
житлового масиву Позняки, що в Дарницькому 
районі столиці. 

«Дитсадки, які здаються в експлуатацію 
в Києві, повинні відповідати всім сучасним 
стандартам. – Як цей садок на Позняках, – від-
значив Віталій Володимирович. – Минулого 
року ми відкрили 10 нових та реконстру-
йованих дитсадків. І це досягнення, яким я 
пишаюся. Приємно презентувати нові умови 

для виховання і освіти, які ми пропонуємо 
для дітей киян». 

Новий дитсадок має плавальний басейн, 
спортивну та актову зали, харчовий та ме-
дичний блоки, адміністративні приміщення, 
кабінети логопеда і психолога. В актовій залі 
встановлене сучасне музичне обладнання, 
проектор та мультимедійний екран. Покрівля 
будівлі облаштована антикриговою системою. 
У садку також встановлена система зовніш-
нього та внутрішнього відеоспостереження, 
домофонного зв’язку на вході на територію 
садка та в саме приміщення. 

Проектом враховані вимоги щодо доступ-
ності осіб із обмеженими фізичними можли-
востями: облаштували пандуси, ліфт. Особливу 
увагу приділили питанням енергозбереження: 
утеплили фасад, встановили сучасні системи 
вентиляції, енергозберігаюче освітлення. 

На території дитсадка розташовані 14 
групових майданчиків із тіньовими навісами, 
гідромайданчик для загартування дітей у літ-
ній період, майданчики для занять спортом 
та дослідів юних натуралістів. 

Мер Києва додав, що завдяки відкриттю 
нових та реконструйованих садочків, черга в 
дошкільні заклади столиці зменшиться цього 
року майже на 1 тисячу дітей. 

«Місяць тому я відвідав капітально відремон-
тований, повністю оновлений дитячий садок 
№ 179 у Святошинському районі. І мені дуже 
приємно, що ми не збавляємо темпів. Якщо три 
роки тому черга у дитсадки Києва складала по-
над 15 тис. дітей, то за три роки ми зменшили її 
до 4 тис. І наше завдання – щоби через два-три 
роки черги до дошкільних закладів у Києві не 
було», – підкреслив Віталій Кличко. 

За його словами, цьогоріч у столиці значно 
збільшили фінансування на освіту та вихован-
ня дітей – до понад 14 млрд грн. За ці кошти 
передбачено, зокрема, і будівництво та ремонт 
шкіл і дитячих садочків, спортмайданчиків і 
шкільних стадіонів �

Вже за місяць прийматиме маленьких вихованців новий 
дитсадок на Позняках, розрахований на 260 місць. Запис за 
електронною чергою в нього вже розпочався. Дошкільний заклад 
має басейн, спортивну та актову зали, харчовий та медичний 
блоки, адмінприміщення, кабінети логопеда і психолога. В 
актовій залі встановлене сучасне музичне обладнання, проектор 
та мультимедійний екран. Покрівля будівлі облаштована 
антикриговою системою. У садку встановлена система 
зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, домофонного 
зв’язку на вході на територію садка та в саме приміщення. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 57 (1869), вівторок, 5 червня 2018 р.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 22.03.2018  № 382/4446

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âóëèöÿ Åíòóç³àñò³â, 43, ë³òåðà À  
    ó Äí³ïðîâñüêîìó ð-í³ ì. Êèºâà 

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè   0,30 ãà

Ãðàô³÷íèé âèãëÿä ³ç çàñòîñóâàííÿì ñóïóòíèêîâî¿ çéîìêè

Про надання статусу скверу земельній ділянці, що 
знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 43, літера А 

у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 382/4446 від 22 березня 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 

Про надання статусу парку 
відпочинку земельній ділянці 
на вул. Братиславській, 13 - 15 

та вул. Генерала Карбишева, 18-а 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 379/4443 від 22 березня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер-
нення громадян, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу зеленої зони 
земельній ділянці, розташованій 

на просп. Свободи, 2 (територія біля магазину АТБ) 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 378/4442 від 22 березня 2018 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Правил утримання 
зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання 
і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,30 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Åíòóç³àñò³â, 43, 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. Çàëó÷èòè ìåøêàíö³â ïðèëåãëèõ áàãàòî-
êâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â äî ðîçðîáêè ïëàíó 
áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ó 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ðàçîì ç ãðîìàäñüêîþ 
ïðèéìàëüíåþ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Ìàëÿðåâè÷à Î.Â.

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

2.6. Ïðîâåñòè â³äïîâ³äí³ åêîíîì³÷íî-ïëàíîâ³ 
ðîçðàõóíêè ùîäî íåîáõ³äíîãî ïîäàëüøîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ 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 ðîçâè-
òêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ç 
óðàõóâàííÿì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹ 572/572 «Ïðî ïðîäîâæåííÿ ÷èí-
íîñò³ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó 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 àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
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

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 çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 2,47 ãà íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 13 - 15 òà 
âóë. Ãåíåðàëà Êàðáèøåâà, 18-à ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ïàðêó â³äïî÷èíêó çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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 çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 

¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

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 ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ çåëåíî¿ çîíè çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,32 ãà, ðîçòàøîâàí³é 
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ñâîáîäè, 2 (òåðèòîð³ÿ á³ëÿ 
ìàãàçèíó ÀÒÁ) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
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 íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 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.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà 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 (ç óñ³ìà çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. 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
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Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè

ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèñòóïàº çàìîâíèêîì ïðîåêòó «Áóä³âíèöòâî æèòëîâî-ãðîìàäñüêîãî êîìïëåêñó ó ñêëàä³ áàãàòîïîâåðõîâèõ 
æèòëîâèõ áóäèíê³â, äîøê³ëüíîãî çàêëàäó, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî òà îô³ñíîãî öåíòð³â íà âóë. Ïðè÷àëüí³é, 11 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà». Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü: ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà; ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ: åíåð-
ãåòè÷íèõ -åëåêòðîìåðåæà çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ (äàë³ – ÒÓ), ãàçîïîñòà÷àííÿ – çã³äíî ÒÓ; âîäíèõ – çã³äíî ÒÓ. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ: 
ï³äðÿäíèé àâòîòðàíñïîðò. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ: äîòðèìàííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, âîäè òà 
´ðóíò³â (ÃÄÊ), äîòðèìàííÿ íîðìàòèâíèõ ð³âí³â øóìó, ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: 
íå ïîòðåáóº. Ìîæëèâ³ âèäè âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – âèêèäè ä³îêñèäó ñ³ðêè, îêñèäó âóãëåöþ, 
îêñèä³â àçîòó, âóãëåâîäí³â, ñàæ³, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà ³í., âîäíå ñåðåäîâèùå: óòâîðåííÿ ñò³÷íèõ âîä; ́ ðóíòè: âïëèâ â³äñóòí³é; ðîñëèííèé 
³ òâàðèííèé ñâ³ò: âïëèâ â³äñóòí³é; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: 
âïëèâ â³äñóòí³é. Ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü óòâîðþâàòèñü íàñòóïí³ â³äõîäè: òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, øëàì ñåïòèê³â òà ³í. Îá’ºì âèêîíàííÿ 
ÎÂÍÑ – çã³äíî ÄÁÍ À.2.2-1-2003. Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòîì, ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é (çàóâàæåíü) – çâåðòàòèñÿ äî çàìîâíèêà 
ïðîåêòó, ãåíïðîåêòóâàëüíèêà òà ðîçðîáíèêà ìàòåð³àë³â ÎÂÍÑ. Çàìîâíèê ïðîåêòó: ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä», òåë.: (044) 288-54-22.

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: TOB «Áóä-Ïðîåêò Ãðóï».

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè

ÏðÀÒ «ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèêîíóº ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïî îá’ºêòó: «Áóä³âíèöòâî, åêñïëóàòàö³ÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåðõîâèõ 
æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïîæåæíîãî äåïî òà ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó íà âóë. Ïåòðà Ðàä÷åíêà, 27 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà». Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü: ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà; ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïîòðåáà 
â ðåñóðñàõ: åíåðãåòè÷íèõ – åëåêòðîìåðåæà çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ (äàë³ – ÒÓ), ãàçîïîñòà÷àííÿ – çã³äíî ÒÓ; âîäíèõ – çã³äíî ÒÓ. Òðàíñïîðòíå 
çàáåçïå÷åííÿ: ï³äðÿäíèé àâòîòðàíñïîðò. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ: äîòðèìàííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, 
âîäè òà ´ðóíò³â (ÃÄÊ), äîòðèìàííÿ íîðìàòèâíèõ ð³âí³â øóìó, ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðè-
òîð³¿: íå ïîòðåáóº. Ìîæëèâ³ âèäè âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – âèêèäè ä³îêñèäó ñ³ðêè, îêñèäó âóãëåöþ, 
îêñèä³â àçîòó, âóãëåâîäí³â, ñàæ³, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà ³í., âîäíå ñåðåäîâèùå: óòâîðåííÿ ñò³÷íèõ âîä; ´ðóíòè: âïëèâ â³äñóòí³é; ðîñëèííèé ³ 
òâàðèííèé ñâ³ò: âïëèâ â³äñóòí³é; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: âïëèâ 
â³äñóòí³é. Ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü óòâîðþâàòèñü íàñòóïí³ â³äõîäè: òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, øëàì ñåïòèê³â òà ³í. Îá’ºì âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ – 
çã³äíî ÄÁÍ À.2.2-1-2003. Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòîì, ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é (çàóâàæåíü) – çâåðòàòèñÿ äî çàìîâíèêà ïðîåêòó, 
ãåíïðîåêòóâàëüíèêà òà ðîçðîáíèêà ìàòåð³àë³â ÎÂÍÑ. Çàìîâíèê ïðîåêòó: ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä», òåë.: (044) 288-54-22. 

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ «Áóä-Ïðîåêò Ãðóï».

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè 

ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèñòóïàº çàìîâíèêîì ïðîåêòó «Áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè îá’ºêòàìè 
ãðîìàäñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ïàðê³íãîì íà âóë. Ñîðòóâàëüí³é,5, Êàíàëüí³é,2 òà âóë. Êëåìàíñüê³é,7 ó Äàðíèöüêîìó ð-í³ ì. Êèºâà». 
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü: ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà; ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ: åíåðãåòè÷íèõ – 
åëåêòðîìåðåæà çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ (äàë³ – ÒÓ), ãàçîïîñòà÷àííÿ – çã³äíî ÒÓ; âîäíèõ – çã³äíî ÒÓ. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ: ï³äðÿäíèé 
àâòîòðàíñïîðò. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ: äîòðèìàííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, âîäè òà ́ ðóíò³â (ÃÄÊ), 
äîòðèìàííÿ íîðìàòèâíèõ ð³âí³â øóìó, ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: íå ïîòðåáóº. 
Ìîæëèâ³ âèäè âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – âèêèäè ä³îêñèäó ñ³ðêè, îêñèäó âóãëåöþ, îêñèä³â àçîòó, 
âóãëåâîäí³â, ñàæ³, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà ³í., âîäíå ñåðåäîâèùå: óòâîðåííÿ ñò³÷íèõ âîä; ́ ðóíòè: âïëèâ â³äñóòí³é; ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé 
ñâ³ò: âïëèâ â³äñóòí³é; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: âïëèâ 
â³äñóòí³é. Ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü óòâîðþâàòèñü íàñòóïí³ â³äõîäè: òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, øëàì ñåïòèê³â òà ³í. Îá’ºì âèêîíàííÿ 
ÎÂÍÑ – çã³äíî ÄÁÍ À.2.2-1-2003. Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòîì, ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é (çàóâàæåíü) – çâåðòàòèñÿ äî çàìîâíèêà 
ïðîåêòó, ãåíïðîåêòóâàëüíèêà òà ðîçðîáíèêà ìàòåð³àë³â ÎÂÍÑ. Çàìîâíèê ïðîåêòó: ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä», òåë.: (044) 288-54-22.

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: TOB «Áóä-Ïðîåêò Ãðóï».

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
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 õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ 
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ 
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¿ äîêóìåíò³â 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; â³äî-
ìîñò³ 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 äåêëàðàö³é; 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.

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, çàãàëüíà ïëîùà – 12,10 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 209960,00 ãðí, 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, îðåíäíà ñòàâêà – 1%, 
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 174, 97 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 êîðèãóºòüñÿ 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 ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. 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.

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 62,4 êâ. ì, 

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç, 19.
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 âèêîðèñ-
òàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, 
ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, òåðì³í ä³¿ – íà 2 ðîêè 
364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà – 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, 
ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

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

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó 
ïðèì³ùåííÿ:

– 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 2,00 êâ.ì ïî âóë. Êèðèë³âñüê³é, 107, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 64000,00 ãðí (áåç 
ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 640,00 ãðí (12%);

– 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 2,00 êâ.ì ïî âóë. Âîëîñüê³é, 47, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 75000,00 ãðí (áåç 
ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 750,00 ãðí (12%); 
íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà: ì. Êè¿â, âóë. Âîëîñüêà, 47, òåë. 482-47-67.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ 

Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì: 485-18-87.

30.07.2018 ðîêó î 10.00 ãîä. â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ¹ 35 â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî ñïðàâ³ 
¹ 826/1731/18 ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà íå÷èííèì ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) â³ä 28.07.2017 ¹ 912 «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 648 «Ïðî îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â íà âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ ³ íåðîáî÷³ äí³ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò».

ÇÀßÂÀ ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ïðè åêñïëóàòàö³¿ 
ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü — áóä³âíèöòâî àâòîñòîÿíêè, àâòîñòàíö³¿ ç îá’ºêòàìè 
ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïî ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó (á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³-
òåíó «Ãåðî¿â Äí³ïðà») â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Øëÿõè çä³éñíåííÿ ìåòè — áóä³âíèöòâî â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè, àâòîñòàí-
ö³¿ ç ìàãàçèíàìè ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâëü÷èõ òîâàð³â òà êîìåðö³éíèìè 
ïðèì³ùåííÿìè.

Ïðîåêòîâàíèé îá’ºêò º åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèì. Ïðîåêòîâàíèé îá’ºêò 
íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñèô³êàö³þ äîä. 4 ÄÑÏ-176-96, àëå çã³äíî äîä. 
10 íîðìàòèâíèé ðîçðèâ â³ä àâòîñòîÿíêè ñòàíîâèòü 50 ì.

Ïîòðåáà â çåìåëüíèõ ðåñóðñàõ – 0,3882 ãà çã³äíî ç äîãîâîðîì ñóáîðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óêëàäåíèì ñòðîêîì ä³¿ äî 19.12.2018.

Âîäí³ ðåñóðñè – ç ì³ñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ â³äïîâ³äíî ÒÓ ÏðÀÒ «ÀÊ 
«Êè¿ââîäîêàíàë»/ Åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè: åëåêòðîîñâ³òëåííÿ, òåõíîëîã³÷íå 
îáëàäíàííÿ – â³ä åëåêòðîìåðåæ. Òåïëîïîñòà÷àííÿ – îïàëåííÿ, ãàðÿ÷å âîäî-
ïîñòà÷àííÿ – â³ä åëåêòðîíàãð³âà÷³â. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ 
ë³÷èëüíèê³â îáë³êó ñïîæèâàííÿ âîäè òà åëåêòðîåíåðã³¿.

Ïåðñîíàë – ê³ëüê³ñòü ñòâîðåíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ áó-
ä³âíèöòâà âèçíà÷àòèìåòüñÿ â òîì³ ÏÎÁ. Ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, â 
ê³ëüêîñò³ 5-6 ïåðñîí.

Çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæååíü íå ïåðåäáà÷åíî. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿.

Àíàë³ç âñ³õ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ìîæëèâèõ ôàêòîð³â 
âïëèâó íà íèõ ñâ³ä÷èòü, ùî íàéá³ëüøèé âïëèâ â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó 
áóäå çä³éñíåíèé íà ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå. Äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ àòìîñ-
ôåðíîãî ïîâ³òðÿ áóäå àâòîòðàíñïîðò, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ íà äàí³é òåðèòîð³¿. 
Ñóìàðí³ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ñòàíîâëÿòü 0,00828 ã/ñ òà 0,1478 
ò/ð³ê. Ó ïðèçåìíîìó øàð³ ïîâ³òðÿ â³ä ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà ð³âí³ çàáðóäíåííÿ 
>0,05 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³ì çàáðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì.

Â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà áóäóòü óòâîðþâàòèñü â³äõîäè: â³äïðàöüîâàí³ 
ëàìïè, ÒÏÂ, íàôòîïðîäóêòè òà çàâèñë³ ðå÷îâèíè ç ëîêàëüíèõ äîùîâèõ î÷èñíèõ 
ñïîðóä, ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü. Â ïðîöåñ³ áóä³âíèöòâà áóäóòü 
óòâîðþâàòèñü â³äõîäè: áóä³âåëüíå ñì³òòÿ, îáð³çêè äîùîê, ìåòàëó, ìåòàëåâà òà 
ïëàñòèêîâà òàðà â³ä ôàðáóâàëüíèõ ìàòåð³àë³â. Â³äõîäè â ïðîöåñ³ áóä³âíèöòâà 
òà åêñïëóàòàö³¿ áóäóòü óòèë³çîâàí³ â â³äïîâ³äíîñò³ ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é – íå ïðîãíîçóºòüñÿ.
Îö³íêè áåçïåêè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ. Áåçïåêà äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ 

íàñåëåííÿ çà ð³âíÿìè õ³ì³÷íèõ òà øóìîâîãî âïëèâ³â ãàðàíòóºòüñÿ. Ðîçì³ùåííÿ 
îá’ºêòà çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ ïëîù ³ ìàº ì³í³ìàëüíèé 
íåãàòèâíèé âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ çà-
ñòîñóâàííÿ îáëàäíàííÿ ç ïîêðàùåíèìè åêîëîã³÷íèìè, åíåðãîçáåð³ãàþ÷èìè 
ïîêàçíèêàìè òà ñèñòåìîþ ïðîòèïîæåæíîãî çàõèñòó. Ïðîåêò ðîçðîáëåíèé 
ç äîòðèìàííÿì ÷èííèõ áóä³âåëüíèõ, ñàí³òàðíèõ, ïîæåæíèõ íîðì ³ ïðàâèë.

Çîáîâ’ÿçàííÿ çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü
áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ îá’ºêòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïî-

â³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè;
â ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü òåõíîëîã³÷-

íèõ ðåæèì³â íà âñ³õ åòàïàõ. Âèêîíóâàòè âñ³ çàõîäè ïî çìåíøåííþ âïëèâ³â íà 
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, ñèñòåìàòè÷íî êîíòðîëþâàòè ðîáîòó òåõíîëîã³÷íîãî 
òà ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ;
âèâîçèòè áóä³âåëüí³ â³äõîäè òà â³äõîäè, ùî óòâîðþþòüñÿ ïðè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà çã³äíî ç ë³ì³òàìè;
îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç â³äîì³ñòþ îçåëåíåííÿ.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí 
(áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ãðí

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

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 24,39 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. 

Òè÷èíè, 13 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó íåïðî-
äîâîëü÷èõ òà ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, â ò.÷. ï³äàêöèçíî¿ 

ãðóïè òîâàð³â
6015,00 12030,00

ï/ð 26008554300600 
áàíê: ÏÀÒ «Óêðñèááàíê» 

ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 39606435

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

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ 

ïåðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà 

äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) 
âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã: âèòðàò íà óòðèìàííÿ 
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ 
òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ 
òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó 
ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã 
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. 

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³-
êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè 

òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè 
â³äïîâ³äíèõ ÇÌ² (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ áþäæåòíîãî ô³íàíñó-
âàííÿ öèõ âèòðàò);

– çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ñòðàõóâàííÿ 
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè;

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

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

– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó 
âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè òà ïîâåðòàºòüñÿ 
îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï'ÿòè 
äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò àáî óïîâíîâàæåíà 
íèì îñîáà ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷-

íèìè îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà 

þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);

– âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
– êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðè-

äè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
– êîï³þ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòêó 

(çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì);
– ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1, 2, 3) ïðåòåíäåíòà 

íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
– äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïî-

ðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;
– êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðå-

ìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì 
(çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

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

– êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1, 2, 3) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
– êîï³ÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
– âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
– äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ 

çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà-ô³çè÷íî¿ îñîáè – 
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîí-

êóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî 
ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³ÿ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ 
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 25.06.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, êàá. 205 îá 11.00.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíî 
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ 
«Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé 
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà 
ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà 
þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ – ô³çè÷íî¿ 
îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî 
ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ 
â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿».

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02094, ì. Êè¿â, 
áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208 (ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 
äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45), òåëåôîíè äëÿ 
äîâ³äîê: 296-56-56, 292-23-07.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 
– çà 3 ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ПЕРЕМОЖЦЯМИ 26-го благо-
дійного «Пробігу під каштанами» є 
всі активні кияни, які взяли участь 
у заході. Про це мер Києва Віталій 
Кличко заявив під час нагоро-
дження переможців. 

«Зараз на п’єдесталі перемож-
ців немає 72-річного В’ячеслава 
Андрійовича Крупка, який біг 
зі мною всю дистанцію. Та я 
переконаний, він – також пере-
можець, як і бабуся з маленьким 
хлопчиком. Вже недалеко від 
фінішу, дивлюсь – вони біжать 
разом, втомлено перебираючи 
ногами. Посадив малого собі 
на плечі. Так ми разом і фіні-
шували». 

З кожним роком все більше і 
більше прихильників активного 
способу життя приєднується до 
«Пробігу під каштанами». За по-
передніми даними, у цьогоріч-
ному заході бігло понад 15 тисяч 
учасників. 

Віталій Кличко нагородив учас-
ників забігу мужніх – чоловіків та 
жінок з обмеженими можливос-

тями, дітей з ДЦП, а також – учас-
ників забігу серед спортсменів 
та найчисельнішу корпоративну 
команду. Нею виявився колектив 
у складі 2018 осіб. 

Усього в програмі «Пробігу під 
каштанами» відбулося 5 забігів: 
для спортсменів, забіг мужніх, 
пробіг у ходунках, дитячий забіг 
і благодійний. 

«Пробіг під каштанами» – най-
масштабніша спортивно-благо-
дійна акція в Україні. Відбувається 
щорічно, починаючи з 1993 року. 
Останніми роками кошти, зібрані 
під час заходу, спрямовуються на 
придбання життєво необхідного 
медобладнання для Науково-прак-
тичного центру дитячої кардіології 
та кардіохірургії МОЗ України 

ВРАХОВУЮЧИ значну роль держслужби у процесі 
становлення України як суверенної, незалежної, 
демократичної та правової держави, у столиці 
відзначать 100-річчя запровадження державної 
служби. Розпорядженням КМДА затверджено план 
заходів із відзначення цієї події. Зокрема у рамках 
святкування 21 червня відбудеться нагородження 
заохочувальними відзнаками кращих держслуж-
бовців міста, а також переможців і лауреатів II 
туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець». 

20-23 червня можна буде побувати на екскурсіях 
у Музеї Української революції 1917-1921 років (вул. 
Володимирська, 57, Київський міський будинок 
учителя) та Історико-меморіальному музеї Михайла 

Грушевського (вул. Паньківська, 9). Також органі-
зують тематичні круглі столи, виставку архівних 
документів тощо. 

Нагадаємо, що 100-річчя запровадження держав-
ної служби цьогоріч відзначатимуть за пропозицією 
Національного агентства з питань держслужби, яку 
підтримано розпорядженням Кабміну. Урочисті за-
ходи сприятимуть глибшому пізнанню громадянами 
України власної історії, збереженню національної 
пам’яті, вихованню патріотизму, підвищенню авто-
ритету держави та нададуть новий поштовх реформі 
держслужби та держуправління 

НА ЗАСІДАННІ постійної ко-
місії Київради з питань культури, 
туризму та інформаційної по-
літики депутати погодили пе-
рейменування деяких вулиць, 
провулків та площі у столиці. 
Зокрема мають намір перейме-
нувати: вул. Невську на вул. Нив-
ську, вул. Желябова на вул. Марії 
Капніст, пров. Невський на пров. 
Нивський, пров. Баумана на пров. 
Фузиків (Шевченківський р-н), 
вул. Кіровську на вул. Старицької-
Черняхівської (Святошинський 
р-н), площу Червона Пресня на 
площу Щекавицьку (Подільський 

р-н), вул. Олександра Сабурова 
на вул. Сержа Лифаря (Деснян-
ський р-н), вул. Тверську на вул. 
Єжи Гедройця (Голосіївський та 
Печерський р-ни). 

Дане рішення сприятиме де-
мократизації нашого суспільства 
та спрямоване на вшанування 
пам’яті видатних українських 
діячів. Всі перейменування про-
йшли громадські обговорювання 
на єдиному веб-порталі терито-
ріальної громади в спеціальній 
рубриці Е-МІСТО. Далі – рішення 
за депутатами на пленарному 
засіданні Київради 

ІЗ ТРАВНЯ 2018 року виконавцем послуг з постачання гарячої води 
та опалення замість ПАТ «Київенерго» стало КП «Київтеплоенерго». 
На виконання розпорядження КМДА №1244 від 08.12.2018 КК «Центр 
комунального сервісу» здійснюється комплексне обслуговування 
споживачів ЖКП за принципом «єдиного вікна». 

У сервісних центрах та за допомогою онлайн-сервісів споживачі 
мають змогу отримати консультації щодо послуг централізованого 
опалення та гарячого водопостачання, в тому числі прийняти документи 
на укладення договору, передати показники, замовити встановлення, 
заміну чи опломбування лічильників та сплатити за спожиті послуги. 

Переукладати договір із постачальником КП «Київтеплоенерго» 
потрібно у разі відсутності договору з «Київенерго» або у зв’язку з 
закінченням терміну дії договору чи зміною власника житла. 

Особові рахунки абонентів КП «Київтеплоенерго» будуть тотож-
ними з рахунками попереднього надавача послуг. 

Однак кошти, сплачені абонентами у травні за послуги, спожиті у 
квітні, зараховані на користь КП «Київенерго». Реквізити для сплати 
у червні за травень будуть вказані у платіжних повідомленнях КП 
«Київтеплоенерго». 

Для зручності споживачів Цетром комунального сервісу було впро-
ваджено онлайн-сервіс передачі показань через особистий кабінет на 
сайті. Ознайомитися з покроковою інструкцією для реєстрації можна 
за посиланням – https://cks.com.ua/main_help/cabinet_faq/. Для передачі 
показань квартирних приладів обліку опалення та гарячої води без 
подальшої сплати потрібно обрати адресу, натиснути кнопку «Вне-
сти показання лічильників», яка знаходиться внизу рахунку, ввести 
поточні показання та поставити відмітку бойлеру (за наявності). По 
завершенню – натиснути кнопку «Надіслати дані». 

Окрім особистого кабінету, показання можна передати: 
  за телефоном ЦКС (044) 247-40-40 (з 8.00 до 20.00) 
  у будь якому Центрі комунального сервісу. 
З питань щодо відключення гарячого водопостачання КМДА 

створила сервіс, в якому можна не тільки дізнатися про причини 
відключення послуг і залишити заявку про аварійні ситуації, а й 
отримати інформацію про обслуговуючу організацію, наявності 
будинкового лічильника тепла та отримувати оперативні повідом-
лення на пошту. https://1557.kyiv.ua. 
  1557 або (044)-500-1557 (із мобільного) 

У РАМКАХ капітального та поточного (серед-
нього) ремонту в Києві активно триває нанесення 
дорожньої розмітки. Наразі такі роботи проведе-

но на ділянках вул. Миколи Лаврухіна, Генерала 
Жмаченка, Михайла Бойчука, Труханівської, 
Шота Руставелі, Набережно-Рибальської, Воло-
димирської, Еспланадної, бульв. Лесі Українки, 
просп. Героїв Сталінграда, Павла Тичини, на 
Набережному шосе та інших. Крім того, нано-
сять розмітку з урахуванням змін до організації 
дорожнього руху, а також претензійної роботи 
(безкоштовне гарантійне поновлення за рахунок 
виконавця робіт). 

Як зазначають у КК «Київавтодор», після завер-
шення повторної тендерної процедури на закупівлю 
послуг із поновлення дорожньої розмітки у столиці 
(навесні закупівля не відбулась із незалежних від 
корпорації причин), обсяги виконання робіт з її 
нанесення суттєво збільшаться 

Вісім вулиць можуть отримати 
нові назви

Інформація для споживачів 
від КП «Київтеплоенерго»

У столиці оновлюють 
дорожню розмітку

У «Пробігу під каштанами» взяли участь 
понад 15 тисяч охочих

У Києві відзначать 
100-річчя 
запровадження 
держслужби
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