
Бюджет Києва 
за результатами I кварталу 
перевищує планові 
показники 
Учора на засіданні постійної комісії Київради з 
питань бюджету та соціально-економічного роз-
витку депутати заслухали звіт про хід виконання 
столичного бюджету за І квартал 2018 року. 

Відтак, головний кошторис міста за згаданий 
період перевищує планові розрахунки. Дохідна 
частина головного фінансового документа міста 
виконана на 100,6 %. Загальна сума надходжень 
по загальному фонду становить 12,5 млрд грн, 
по спецфонду – 992,2 млн грн. 

«Видаткова частина бюджету за перший 
квартал становить 9,2 млрд грн. По загально-
му фонду видатки склали 8,2 млрд грн, або 
22,4%. Основні галузі фінансування – соцза-
хист. Спрямовано 2,7 млрд грн. Освіта – 2,5 
млрд грн та охорона здоров’я – 1,5 млрд грн. 
Щодо спецфонду: найбільша сума видатків 
за транспортом та дорожнім господарством – 
майже 240 млн грн. 200 млн грн спрямували 
на освітню галузь та 189 млн грн – на охорону 
здоров’я», – зазначив голова постійної комісії 
Київради з питань бюджету Андрій Странніков. 

Озвучено і цифри дохідної частини бюджету 
за підсумками 5 місяців 2018 року. Відтак, за-
гальний фонд складає 102% до прогнозованого. 
Спеціальний – 87,4%. 

Каналізаційний 
колектор по вул. Зодчих 
реконструювали 

Завершено реконструкцію каналізаційного 
колектора по вул. Зодчих, на якому з 2010 року 
сталося 5 великих аварій. Він був збудований 
у 1967 році та є однією із двох ниток колекто-
рів до КНС «Борщагівка-2», що забезпечують 
безперебійне водовідведення на Південній 
Борщагівці та частині Києво-Святошинського 
району Київської області. 

В рамках реконструкції виконані наступні 
види робіт: санація колектора, влаштуван-
ня нових колодязів, реконструкція камер та 
відновлення асфальтобетонного покриття. 
Роботи були розпочаті на початку листопада 
2017 року, і на даний час колектор працює у 
штатному режимі. 

У Дарницькому районі 
відбудуться громадські 
слухання 

14 червня 2018 року з 19.00 до 20.00 год. в при-
міщенні Гімназії міжнародних відносин № 323 
за адресою: м. Київ, вул. Мішуги Олександра, 5 
відбудуться громадські слухання. 

Під час місцевих громадських слухань об-
говорюватиметься питання щодо реконструкції 
з добудовою дрібнооптового торговельного 
центру (літера А) та трансформаторної під-
станції (літера Б) по вул. Мішуги Олександра, 
4 в Дарницькому районі столиці. 

У місті надзвичайний 
рівень пожежної 
небезпеки 

У столиці 6-8 червня утримається надзвичайний 
(5 класу) рівень пожежної небезпеки, повідомили 
в Укргідрометцентрі. Фахівці закликають киян 
максимально обережно поводитися із вогнем, 
особливо у лісопаркових зонах, і дотримуватися 
правил поведінки у разі виникнення пожежі.
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До нових обріїв До нових обріїв 
бізнес-партнерствабізнес-партнерства

 �  Столична влада прагне перетворити Київ на економічний 
центр Східноєвропейського регіону

Учора перший заступник голови КМДА Микола Поворозник взяв участь у роботі виставки «Зроблено у Києві», на якій свою продукцію представили 
300 столичних підприємств

УЧОРА під час відкриття експозиції столич-
них виробників «Зроблено у Києві» перший 
заступник голови КМДА Микола Поворозник 
зазначив, що 300 підприємств-учасників 
долучилися цьогоріч до презентації своєї 
продукції в Міжнародному виставковому 
центрі на Броварському проспекті. 

«Ця виставка – є однією з форм підтримки 
реального сектору економіки столиці. Це 
своєрідний майданчик для зустрічі про-
мислових підприємств Києва, експортерів, 
інвесторів та фахівців з метою визначення 
шляхів державної та недержавної підтримки 
розвитку промислового виробництва та 
нарощування експорту», – сказав Микола 
Поворозник. 

Він також зазначив, що промисловість Ки-
єва – це унікальний виробничий комплекс, до 
складу якого входять 865 бюджетоутворюючих 
підприємств різних форм власності та 305 
академічних, галузевих та спеціалізованих 
наукових організацій. Столичні виробники 
здійснюють зовнішньоторговельні операції 
з партнерами зі 191 країни світу. Так, у І 

кварталі 2018 року експорт товарів міста 
становив 2449,2 млн дол. США, а це майже 
22% від загальнодержавного показника. Серед 
країн-партнерів найбільше експортувалися 
товари до Індії – 11,2%, Нідерландів – 5,9%, 
Єгипту – 5,8%, Іспанії – 5,7%, Італії – 5,5%, 
Туреччини – 5,2% та ін. Експорт товарів до 
країн Євросоюзу становив 932,5 млн дол. 
США, або 38,1% від загального обсягу та 
збільшився порівняно із відповідним пері-
одом 2017 року на 13,7%. 

«Впевнений, що виставка сприятиме ак-
тивізації ділових та партнерських відносин 
у міжрегіональному та європейському спів-
робітництві, а перелік країн-партнерів, з 
якими співробітничатиме промисловість та 
бізнес Києва, значно розшириться. Ми при-
ступили до розробки Концепції нарощування 
промисловими підприємствами експортного 
потенціалу, яка має відкрити нові бізнес-обрії 
для промисловців нашого міста», – наголосив 
перший заступник голови КМДА. 

За його словами, спільним завданням 
бізнесу та влади є залучення до столичного 

регіону зацікавлених у розвитку Києва ін-
весторів, створення спільних інноваційних 
та інвестплатформ і проектів для підтримки 
та розвитку промислових та індустріальних 
зон столиці. 

«Наші плани – амбітні, але реальні: зробити 
Київ економічним центром Східноєвропей-
ського регіону, містом із потужними конку-
рентними позиціями, містом, що зберегло 
і розвиває свою географічну та історичну 
унікальність, постійно підвищує бізнес-при-
вабливість та якість життя», – підсумував 
Микола Поворозник. 

Свою продукцію представила на вистав-
ці і ТОВ «Фірма «Фавор», розташоване в 
Святошинському районі. Основним видом 
діяльності підприємства, яке вже 25 років 
успішно працює на столичному ринку, є 
виробництво екологічно чистих молока і 
молочних продуктів, переважно для дитячих 
закладів. Нині асортимент представлених 
«фаворівцями» виробів налічує 66 найме-
нувань. 

«Традиційно ми є постійними учасниками 
виставки, неодноразово нагороджувалися 
різними відзнаками, зокрема 
були лауреатами «Столичного 
стандарту якості», – розповіла 
«Хрещатику» генеральний 
директор ТОВ «Фірма «Фа-
вор» Раїса Михайлова. – На 
мою думку, щорічна експо-
зиція «Зроблено в Києві» – це потужний та 
надзвичайно актуальний захід, що спрямо-
ваний на розвиток економіки столиці та дер-
жави в цілому, адже створює для виробників 
можливості презентувати свої здобутки 
якнайширшій аудиторії та відкриває перед 
промисловими підприємствами широкі 
бізнес-перспективи» �

Цього року кількість учасників виставки «Зроблено у Києві» 
зросла із 71 до 300, її площа збільшилася із 1000 кв. м 
до 3500 кв. м, а експонати вперше розміщені за видами 
діяльності та галузевими напрямами: машинобудування, 
високотехнологічне устаткування та обладнання, інформаційні 
технології, оборонна промисловість, енергетика, фармацевтика, 
хімія, будівельні матеріали, транспорт, продукти харчування, 
легка промисловість та сувенірна продукція, поліграфія, вироби з 
деревини, екологія, інноваційна інфраструктура. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»



2

ДОКУМЕНТХрещатик
6 червня 2018 р.
№60 (5111)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 58 (1870), середа, 6 червня 2018 р.

Про передачу в оренду без  проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності  

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 400/4464 від 17 квітня 2018 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення Київської міської ради
від 17.04.2018 року № 399/4463

Транспортні засоби,
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні з використанням  
електронної торгової системи «ProZorro.Продажі» яких надається 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 

Шевченківського району м. Києва

№ 
п/п

Найменування основних засобів та їх 
технічна характеристика

Інвен-
тарний 
номер

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 
вартість, 

грн

 Сума 
зносу, грн 

Залиш-
кова 

балансова 
вартість, 

грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Трактор УСБ -25, реєстраційний 

№ 01090 КС, шасі № 664503, двигун 
№ 1432189  

5271 1993 5088,19 5088,19 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
12.05.2017 № 14

2
Трактор УСБ -25, реєстраційний 

№ 01085 КС, шасі № 501151, двигун 
№ 21607 

5269 1988 5376,34 5376,34 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
12.05.2017 № 15

3
Автомобіль ГАЗ-33021 (бортовий), 
реєстраційний № 40594 КА, шасі 

№ 330210Т1000680  
5064 1996 27852,80 27852,80 0,00

Акт на списання авто-
транспортних засобів від 

12.05.2017 № 16

4
Екскаватор ЕО -2201 реєстраційний 
№ 07181 КС, шасі № 002454 двигун 

№ 607751 заводський № 197290 
5860 2004 180871,58 180871,58 0,00

Акт на списання авто-
транспортних засобів від 

12.05.2017 № 17

5
Трактор колісний Т-16М, реєстрацій-

ний № 00105 КС, шасі 
№ 516604, двигун № 2141292

5242 1992 4072,00 4072,00 0,0
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
12.05.2017 № 18 

6
Автомобіль ЗІЛ -431410 (платформа), 

реєстраційний № 06853 КА, шасі 
№ 2879887

5130 1989 8617,28 8617,28 0,00
Акт на списання авто-

транспортних засобів від 
12.05.2017 № 19

7
Автомобіль ЗІЛ -130 (цистерна), 
реєстраційний № 43887 КА, шасі 

№ 2255614
5356 1982 48000,00 48000,00 0,00

Акт на списання авто-
транспортних засобів від 

12.05.2017 № 20

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

31 травня 2018 р. за № 121/1969

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, Малому приватному 
підприємству «ВПК»

Розпорядження № 798 від 14 травня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії:

Додаток до  рішення Київської міської ради
від 17.04.2018 року №  400/4464

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

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його форма 
власності та форма фінансування

Адреса та характеристика 
об’єкта нерухомості

Призначення, характе-
ристика об’єкта оренди та 
орендована площа, кв. м

Оренд-
на 

плата

Строк, на який 
укладається договір 

оренди
1 2 3 4 5 6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

1.

ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ ХОМЕНКО 

ВІКТОР ОЛЕСЬОВИЧ  
(Ідентифікаційний номер 2094715034) 

Форма власності - приватна 
Форма господарювання – госпрозра-

хункова

АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ,  
№36, ЛІТ.А    Подільський 

район
Нежилий будинок 

(капітальний) 
Адміністративне 

Загальна площа - 828,70 
кв.м

для розміщення майстерні 
художника на площі, що не 
використовується для про-
вадження підприємницької 

діяльності   
1-2 поверхи, 

підвал 
площа – 49,25 кв.м

1% 

2 роки 364 дні За 
умови укладання 

охоронного договору 
на пам’ятку з від-
повідним органом 

охорони культурної 
спадщини

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу комунальному підприємству по 
утриманню зелених насаджень Шевченківського району  
м. Києва на списання шляхом продажу транспортних 

засобів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 399/4463 від 17 квітня 2018 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних  засобів з балан-
сів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
звернення комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва від 11 
липня 2017 року № 236-1267, лист Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених  
насаджень міста «Київзеленбуд» від 31 травня 2017 року № 148-05-2225, лист Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 19 травня 2017 року № 064-5130, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

14 травня 2018 року № 798

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

31 травня 2018 р. за № 121/1969

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, Малому приватному
підприємству «ВПК»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 1307,56 1569,07

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Про надання дозволу Київській дитячій Академії мистецтв 
на списання шляхом ліквідації транспортного засобу, 

який належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 398/4462 від 17 квітня 2018 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку 
списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади 
міста Києва»,  враховуючи листи Київської дитячої Академії мистецтв від 20 квітня 2016 року № 060/01/01-01/62, 
від 18 жовтня 2017 року № 060/01/01-01/155 та Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 28 березня 2017 року № 060-2175, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

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

íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
ïóíêòîì1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, Ìàëîìó ïðè-
âàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÂÏÊ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ñïèñàííÿ øëÿõîì 
ïðîäàæó íà àóêö³îí³ ç âèêîðèñòàííÿì  åëåêòðîííî¿ 
òîðãîâî¿ ñèñòåìè «ProZorro.Ïðîäàæ³» çà ïî÷àò-
êîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç 
ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ ç âèêîðèñòàííÿì  åëåê-
òðîííî¿ òîðãîâî¿ ñèñòåìè «ProZorro.Ïðîäàæ³» 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ. 

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà. 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë Êè¿âñüê³é äèòÿ÷³é Àêàäåì³¿ 
ìèñòåöòâ íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ àâòîìî-
á³ëÿ ìàðêè ÃÀÇ, ìîäåëü 3110, äåðæàâíèé íîìåð 
33202 ÊÀ, íîìåð øàñ³ 820765, ïðîá³ã 849655 êì,  
1999 ðîêó âèïóñêó, ïåðâ³ñíîþ áàëàíñîâîþ âàðò³ñ-
òþ 29908,00 ãðí, çíîñ - 100%, ÿêèé íàëåæèòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì. Êèºâà òà îáë³êîâóºòüñÿ íà áàëàíñ³ çàêëàäó.

2. Çîáîâ’ÿçàòè Êè¿âñüêó äèòÿ÷ó Àêàäåì³þ ìèñ-
òåöòâ âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äåìîí-
òîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà ìà-
òåð³àëè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó 

çäàòè íà ìåòàëîáðóõò ç ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì 
âèðó÷åíèõ êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà. 

3. Ïîçèö³þ 14.1 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 êâ³òíÿ 2015 ðîêó 
¹ 340/1205 «Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîäàæ òà 
ñïèñàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà» âèêëþ÷èòè. 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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РЕКЛАМА Хрещатик
6 червня 2018 р.

№60 (5111)

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîç-
ì³ùåííÿ àïòåê, ùî ðåàë³çóþòü ãîòîâ³ ë³êè â ïðèì³ùåííÿõ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ¹ 4» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ: áóëüâ. Âèãóð³âñüêèé, 4:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 18-à, çàãàëüíà, ïëîùà – 34,2 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè (áåç 
ÏÄÂ) – 754400,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 12%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 7544,00 
ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³;

2) âóë. Êóð÷àòîâà, 18-à, çàãàëüíà ïëîùà – 15,00 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè (áåç ÏÄÂ) 
– 310500,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 12%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 3105,00 ãðí, 
òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» 
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 81/1:

3) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 81/1, çàãàëüíà ïëîùà – 18,00 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè (áåç 
ÏÄÂ) – 495400,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 12%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 4954,00 
ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà 
ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî 
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìà-
ÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá.220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó 
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51,546-20-71.

Øàíîâí³ ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó ïî âóë. Ñ³ì’¿ Õîõëîâèõ, ¹5, ì.Êè¿â. Â³äïîâ³äíî äî ïî-
ñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî 
ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè», çì³í, ùî âíîñÿòüñÿ äî 
Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.07.2015 ¹ 515, 
Äåðæàâíà óñòàíîâà «Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè» ïî-
â³äîìëÿº ïðî íàì³ð çàòâåðäæåííÿ òàðèôó íà óòðèìàííÿ áóä³âë³ ãóðòîæèòêó, ÿêèé çã³äíî 
ðîçðàõóíê³â ÊÏ «Ã²ÎÖ» ñòàíîâèòü 15,75 ãðí/ì2 (êð³ì êâàðòèð ïåðøîãî ïîâåðõó) òà 14,65 
ãðí/ì2 äëÿ êâàðòèð ïåðøîãî ïîâåðõó. Íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàðèôó íà óòðèìàííÿ 
áóäèíêó âèíèêëà ó çâ’ÿçêó ³ç ïîíåñåíèÿì âèòðàò íà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â, âè-
âåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, çàðîá³òíó ïëàòó, íà ïðîâåäåííÿ äåðàòèçàö³¿ òà äåçèíñåêö³¿ 
òà íà îáñëóãîâóâàííÿ äèìîâåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â.

Íà âèêîíàííÿ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ¹ 390, Äåðæàâíà óñòàíîâà «Öåíòð 
îáñëóãîâóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè» äî 24.06.2017 ïðèéìàº çàóâà-
æåííÿ òà ïðîïîçèö³¿, ÿê³ íåîáõ³äíî íàäñèëàòè çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Ñ³ì’¿ Õîõëîâèõ, 5.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íå-
æèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Æèëÿíñüêà, 
75 (øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè ¹ 165 ì³ñòà Êèºâà)

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 30,50 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â 

ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ 
îñâ³òè (ïîãîäèííî) (äëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ 
îñâ³òí³õ ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ)

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 828460,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 2761,53 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà çà ãîäèíó: 5,75 ãðí
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿â-

ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 
118-á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57)

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. Äîâ³ä-
êîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 
281-66-23,281-66-24.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âàòóò³íñüê³íâåñò-
áóä», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 11:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 60/10, çàãàëüíà ïëîùà – 45,70 êâ.ì, ï³äâàë, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè 
– ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 60300,00 
ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 6 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 3015,00 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¿. 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: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 132,2 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²îàííà Ïàâëà, II, 7. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.01.2018 – 2 133 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 

7, 280-10-14).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå 

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ùåííÿ ôîòîñòóä³¿); ñòðîê îðåíäè – äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ – ïåðåäà÷³ ç ïîêóïöåì 
îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ (ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.03.2011 ¹ 100/5487 ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), àëå íå á³ëüøå, í³æ 2 
ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 4 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 7110,0 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, 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: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 46,90 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²îàííà Ïàâëà, II, 7. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.01.2018 – 872 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 

7, 280-10-14).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàê-

öèçíî¿ ãðóïè; ñòðîê îðåíäè – äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ – ïåðåäà÷³ ç ïîêóïöåì îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ (ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.03.2011 ¹ 100/5487 ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), àëå íå á³ëüøå, í³æ 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 6 %, ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 4360,0 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, 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: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 150,2 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áàñò³îííà, 12. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.01.2018 – 2 360 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 

7, 280-10-14).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ á³áë³îòåêè; 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 1 %, 

ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 1966,67 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè 
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, 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.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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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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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 62514

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»

У ВІВТОРОК, 3 липня 2018 року 
об 11.00 у столиці відбудуться 
земельні торги з продажу права 
оренди ділянки на 20 років на 
вул. Народного ополчення, 13 у 
Солом’янському районі. На аукціон 
виставлено територію площею 
0,8886 га. Цільове призначення 
– для будівництва, експлуатації 
та обслуговування складських 
будівель. 

Кадастровий номер земельної 
ділянки: 8 000 000 000:72:292:0021. 

Стартовий розмір річної оренд-
ної плати: 320 961,92 грн. Гаран-

тійний внесок: 16 048,10 грн. Ре-
єстраційний внесок: 920,50 грн. 

Кінцевий термін подачі заявок 
для участі в земельних торгах – 25 
червня 2018 року. 

Заяви на участь в аукціоні при-
ймаються за адресою: м. Київ, вул. 
Гайдара, 50, бізнес-центр «Євро-
пасаж» із понеділка до п’ятниці 
з 10.00 до 17.00, обідня перерва з 
13.00 до 14.00. 

Місце проведення торгів: м. Київ, 
вул. Володимирська, 79, офіс 31. 

Акредитація ЗМІ та прийом 
заяв представників ГО для мож-

ливості бути присутніми на торгах 
здійснюється Виконавцем земель-
них торгів (Товарна біржа «Перша 
Універсальна Біржа «Україна») і 
закінчується за три робочі дні до 
початку торгів. 

Переможець аукціону відшко-
довує організатору передбачені 
п.п. 5, 6 ст. 135 ЗКУ та п. 31 ст. 137 
ЗКУ витрати на підготовку лота 
до продажу у сумі 65 866,42 грн, у 
т.ч. ПДВ, та на організацію і про-
ведення торгів у сумі 14 840,00 
грн, у т.ч. ПДВ. 

Отримати додаткову інфор-
мацію, ознайомитися з докумен-
тами та матеріалами на ділянку 
(лот) можна у Департаменті зе-
мельних ресурсів (вул. Хрещатик, 
32-а, каб. 415, тел. (044)-279-41-31) 
або у Виконавця земельних тор-
гів (Товарна біржа «Перша Уні-
версальна Біржа «Україна», тел. 
(044)-362-64-53). 

Оголошення про проведення 
торгів розміщено на офіційному 
веб-сайті центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері земельних 
відносин (http://torgy.land.gov.ua/
auction)  

У РАМКАХ концепції Kyiv Smart City КП «Київпастранс» та КМДА 
співпрацюють із компанією «eWiFi», яка встановила у наземному 
транспорті безкоштовний Wi-Fi. 

«Станом на сьогодні вже в усіх одиницях наземного транспорту 
– автобусах, тролейбусах та трамваях – є безкоштовний Wi-Fi від 
компанії «eWiFi». Вона гарантує Wi-Fi за технологією LTE зі швидкістю 
до 4 мб/с для кожного клієнта. Якщо навіть всі пасажири одночасно 
підключаться до мережі, то на швидкість це не впливатиме. Якщо 
людей у салоні буде менше, то швидкість мережі може бути більшою, 
ніж 4 мб/с», – розповів заступник голови КМДА Дмитро Давтян. 

За словами директора Департаменту інформаційно-комуніка-
ційних технологій Юрія Назарова, сьогодні Wi-Fi модемами облад-
наний увесь комунальний наземний пасажирський транспорт. Це 
1211 одиниць. У кожному салоні встановлений 1 роутер із модемом. 

«Для бюджету міста це нічого не коштує. Обладнання компанія 
«eWiFi» встановлює власним коштом. Між КМДА, КП «Київпастранс» 
та «eWiFi» підписано договір про співпрацю. Вигода компанії у тому, 
що під час підключення до мережі буде транслюватись 10-секундне 
рекламне повідомлення», – додав Юрій Назаров. 

Точка доступу, каже він, буде наявна у салоні та автоматично 
пропонуватиметься пасажирам. Усі одиниці транспорту з Wi-Fi 
позначені наклейками з відповідним знаком   

У П ’ЯТНИЦЮ  організатори 
соціального проекту #СТАР-
ТУЙСЬОГОДНІ – група компа-
ній SEOWAVE, оголосили старт 
другого етапу і початок подачі 
заявок бізнес-ідей за напрямом 
«Культура і туризм». 

Заявки приймаються з 1 червня 
по 1 липня включно. Зокрема це 
бізнес-ідея в сфері: матеріальної, 
духовної, соціальної, інформацій-
ної, політичної культури, в’їзного 
чи виїзного туризму тощо (повний 
список можна переглянути в офер-
ті на ресурсі соцпроекту),автори 
яких мають унікальний шанс 
розпочати власну діяльність в 
інтернет-мережі на соціальних 
засадах даного соціального про-
екту безкоштовно. 

Для участі у конкурсі потрібно 
підготувати презентацію бізнес-
ідеї в сфері «культура та туризм» та 
скористатися формою зворотного 
зв’язку інтернет-ресурсу #СТАР-
ТУЙСЬОГОДНІ http://start.seowave.
digital/. 

Розіграш сертифікатів на роз-
робку сайтів відбувається за до-
помогою рандомного способу, 
тому головним критерієм відбору 
є бізнес, діяльність якого не забо-
ронена чинним законодавством 
України. 

Мета соцпроекту «Стартуй сьо-
годні» – сприяння швидкому роз-

витку малого бізнесу в Україні та 
покращення економічного рівня 
країни. Ідея заходу полягає в тому, 
що кожні три місяці соціально-від-
повідальний бізнес Група компаній 
SEOWAVE та партнери веб-студії: 
Махаон, Webkitchen Design, Ідейне 
рішення, ITMOKO, Vip design, Great 
Pro розігруватимуть серед учасни-
ків сертифікат на розробку сайту 
за такими напрямами діяльності: 
АТО, культура і туризм, освіта, 
спорт. Учасником може стати ко-
жен, хто має бізнес-ідею в тому 
чи іншому напрямі. Презентація 

п’яти реалізованих ресурсів пере-
можців першого етапу соцпроекту 
за напрямом «АТО» відбудеться 
після 15 червня. 

«#СТАРТУЙСЬОГОДНІ допо-
магає молодому бізнесу ставати 
на ноги. Перший етап конкурсу 
виправдав свої очікування і я 
розумію, що організатори обра-
ли правильний вектор руху для 
сприяння розвитку економіки в 
Україні. Бажаю кожному учаснику 
успіху!» – прокоментувала вико-
навчий директор групи компаній 
SEOWAVE Тетяна Аборонок  

VIII МІЖНАРОД-
НИЙ  фестиваль 
«Книжковий Арсе-
нал», Goethe-Institut 
та культурно-видав-
ничий проект «Чи-
томо» за підтримки 
Франкфуртського 
книжкового ярмар-
ку, фонду Buchkunst 
та Wacom Україна 
визначили пере-
можців конкурсу 
на найкращий ди-
зайн 2018 року. Цьо-
го року на участь у 
відборі подано 120 
книг, 98 з яких були 
допущені до оціню-
вання. 

Перше місце та Гран-прі конкурсу «Найкращий книжковий ди-
зайн-2018» здобула книга «Я так бачу» (Видавництво Старого Лева, 
автори та дизайн: Романа Романишин, Андрій Лесів, творча майстерня 
«Аґрафка). Друге місце посіла «Книга-мандрівка. Україна» (видавни-
цтво #книголав, автор: Ірина Тараненко, дизайн: Юлія Курова, Марта 
Лешак та креативна агенція Green Penguin). Третє місце дісталося 
книзі «Катерина Лесів. Колискова 1» (видавництво «РОДОВІД», ди-
зайн: Катерина Лесів). 

До короткого списку конкурсу увійшли 15 видань. Вони будуть 
представлені в рамках колекції «Найкрасивіші книги світу», яка 
презентується на Франкфуртському та Лейпцизькому книжкових 
ярмарках. 

Переможцю конкурсу Goethe-Insitut в Україні надає покриття 
транспортних витрат для відвідування Франкфуртського книжкового 
ярмарку для людини, яка зробила найбільший внесок у художнє вті-
лення книжки-переможця (концепція видання, дизайн обкладинки, 
ілюстрації, архітектоніка книжки, верстка, шрифтовий дизайн тощо). 

Франкфуртський книжковий ярмарок надає 6-денний вхідний 
квиток на свій захід (еквівалентною вартістю 1050 євро) для ви-
давця-переможця та вхідний квиток для дизайнера (ілюстратора)  

Стартував другий етап проекту 
#СТАРТУЙСЬОГОДНІ

На земельних торгах продаватимуть 
право оренди ділянки, розташованої 
на вул. Народного ополчення

У наземному транспорті 
запрацював безкоштовний 
Wi-Fi

На «Книжковому Арсеналі» 
обрали найкрасивішу книгу 
України у 2018 році
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