
В електронній системі 
«Громадський бюджет 
Києва» вже більше 
150 тисяч активних 
користувачів 

Ажіотаж під час подачі проектів на третій 
ГБ свідчить і про довіру до нього, і про 
значний прирост аудиторії після завер-
шення голосування у вересні: зі 150 тис. 
до 250 тис. киян. Про це у понеділок під 
час брифінгу повідомив спів-координатор 
Громадського бюджету Києва, радник 
першого заступника голови КМДА Сергій 
Лобойко. 

«Фактично цей інструмент працює 
у Києві тільки півтора роки, але він 
вже став найдієвішим інструментом 
е-демократії щодо долучення мешканців 
до розвитку міста. ГБ приваблює нових 
ініціаторів, частка яких зараз складає 
майже дві третини. Важливо, що ГБ 
має високу довіру серед молоді. Серед 
ініціаторів проектів, якщо брати вік до 
35 років, вона вже досягла 50%», – за-
значив Сергій Лобойко. 

Він зауважив, що ГБ починає перетво-
рюватися з конкурсу проектів у механізм 
об’єднання активних киян у команди, 
що призведе до розвитку експертності 
громадського сектору. 

«Технологія електронної системи 
стимулює до об’єднання всю аудиторію. 
Вже зараз до ініціаторів проектів ГБ-3 
виявили бажання долучитися тисячі киян. 
Є команди проектів, які за кілька днів 
об’єднали через е-систему ГБ понад 70 
прихильників», – сказав Сергій Лобойко. 

Нагадаємо, кияни подали 1160 пропо-
зицій на ГБ-3, це на 30% більше, ніж торік. 
Голосування за проекти заплановано з 
24 серпня до 15 вересня. Його резуль-
тати визначать проекти-переможці, які 
втілять у 2019 році. Запланований обсяг 
фінансування ГБ з міського бюджету 
складає 150 млн грн. 

У зв’язку з проведенням 
Shell V-Power 
перекриють вулиці 
Григорія Сковороди 
та Іллінську 

На території Контрактової площі та при-
леглої до неї вулиці Петра Сагайдачного 
у Подільському районі 16 червня від-
будеться культурно-спортивний захід 
у форматі open-air Shell V-Power. Його 
проведення підтримано розпорядженням 
КМДА № 982. 

У зв’язку з підготовкою та організа-
цією спортивної події вулиці Григорія 
Сковороди та Іллінську при в’їзді на 
Контрактову площу перекриють з 00.00 
14 червня до 00.00 17 червня. 

У рамках заходу відбудеться по-
казовий виступ професійних автомо-
більних дрифтерів на спорткарах, шоу 
зі спортивних дисциплін: пауерліфтинг, 
велобайки, воркаут, арм-реслінг та інші. 
Для малечі працюватиме дитяча зона 
з активностями. Увечері відвідувачів 
чекатиме виступ артистів із танцюваль-
ними та номерами оригінального жанру, 
концертна програма.
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Ласкаво просимо, Ласкаво просимо, 
медики!медики!

 �  Міська влада дбає про належний побут тих, хто опікується 
здоров’ям киян

У ВІВТОРОК, 12 червня, пер-
ший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник здійснив 
робочий візит до капітально 
відремонтованого гуртожит-
ку Святошинського району за 
адресою: вул. Оборони Києва, 
19, (Житомирське шосе). Його 
спеціально реконструювали для 
столичних медичних працівни-
ків. У рамках заходу відбулася 
урочиста церемонія вручення 
ключів від кімнат у відновленому 
гуртожитку першим мешканцям. 

«У першу чергу, це житло пе-
редбачено для працівників ТМО 
«Санаторного лікування». Проте 
за необхідності тут можуть жити 
медичні працівники й інших сто-
личних закладів охорони здоров’я. 
Середня вартість проживання у 
гуртожитку з урахуванням оплати 
комунальних послуг складатиме 
на місяць біля 750 гривень. Пере-
конаний, що така сума досить 
прийнятна для молодого фахівця», 
– зазначив перший заступник 
голови КМДА. 

За його словами, будівля гурто-
житку до 2017 року була в аварійно-
му занедбаному стані та протягом 
20 років не експлуатувалася. За 
рахунок бюджетних коштів у при-
міщенні проведено капітальний 
ремонт, закуплено меблі, електро-
плити, пральні машини, телевізори, 
проведено благоустрій території 
тощо. Загалом на всі роботи у 2017 
році виділено 5,3 млн грн. Нара-
зі у гуртожитку підготовлено 20 
просторих кімнат, у яких створені 

комфортні умови для проживання 
медичних працівників. 

«У програмі соціально-еко-
номічного розвитку передбаче-
но кошти у сумі 20,2 млн грн на 
реконструкцію гуртожитку для 
медичних працівників на вул. 
Польовій, 6 у Солом’янському 
районі. Тож у наступному році ще 
більше медиків столиці матимуть 
можливість заселитися у недо-
роге житло», – зауважив Микола 
Поворозник �

Учора перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник вручив ключі від кімнат у 
відновленому гуртожитку, в якому мешкатимуть 
медичні працівники. За кошти з міського бюджету 
проведено капремонт приміщення, закуплено 
меблі, електроплити, пральні машини, телевізори, 
здійснено благоустрій території. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Серед тих, кому вчора перший заступник голови КМДА Микола Поворозник 
вручив ключі від кімнат у відновленому гуртожитку – медичний працівник 
Марія Шевчук
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 61 (1873), середа, 13 червня 2018 р.

Про зміни у складі спостережної комісії 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 910 від 29 травня 2018 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», 
постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429 «Про затвердження положень про спостережні 
комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах», у зв’язку з кадровими змінами та з метою належної 
організації роботи спостережної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації):

Про видачу 
ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОБІЙМИ» 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 753 від 4 травня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 5,05

2 Інші споживачі 5,05

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

25 травня 2018 року № 893

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

07 червня 2018 р. за № 139/1987

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«Л-КВАРТАЛ СЕРВІС» як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн

1 Централізоване опалення за 
умови наявності квартирного 
(на приміщення) та/або будин-
кового засобів обліку теплової 
енергії, яка використовується на 
опалення:

населення 1 Гкал 1350,77

2 Централізоване постачання 
гарячої води за умови підклю-
чення рушникосушильників до 
системи гарячого водопоста-
чання:

населення 1 куб. м 74,52

3 Централізоване постачання 
гарячої води за відсутності 
рушникосушильників:

населення 1 куб. м 68,98

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

25 травня 2018 року № 893

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

07 червня 2018 р. за № 135/1983

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Л-КВАРТАЛ СЕРВІС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 1350,77

2 Інші споживачі 1876,08

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

25 травня 2018 року № 893

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

07 червня 2018 р. за № 136/1984

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 1326,75

2 Інші споживачі 1852,06

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
25 травня 2018 року № 893

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

07 червня 2018 р. за № 137/1985

Тарифи
на транспортування теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Л-КВАРТАЛ СЕРВІС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 18,97

2 Інші споживачі 18,97

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
25 травня 2018 року № 893

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

07 червня 2018 р. за № 138/1986

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

07 червня 2018 р. за № 135/1983

Про встановлення тарифів на теплову 
енергію, виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії, постачання 
теплової енергії, послуги з централізованого 

опалення і централізованого постачання гарячої води 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Л-КВАРТАЛ СЕРВІС»
Розпорядження № 893 від 25 травня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó ñïîñòåðåæíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), 
çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 09 ãðóäíÿ 2016 
ðîêó ¹ 1262, âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 

â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà 
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÇÀÊËÀÄ 
ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «ÎÁ²ÉÌÈ» (³äåíòèô³êàö³é-
íèé êîä 41776325, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02132, 
ì. Êè¿â, âóëèöÿ Çàð³÷íà, áóäèíîê 3-à, ïðèì³ùåííÿ 
243), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê 
ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî 
³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òàêèõ ä³òåé).

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÇÀÊËÀÄ ÄÎ-
ØÊ²ËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ «ÎÁ²ÉÌÈ» íå ï³çí³øå 10 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 
íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà-

÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

ç. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåí-
íÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «Ë-ÊÂÀÐÒÀË ÑÅÐÂ²Ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ë-ÊÂÀÐÒÀË ÑÅÐÂ²Ñ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ë-ÊÂÀÐÒÀË ÑÅÐÂ²Ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ë-ÊÂÀÐÒÀË ÑÅÐÂ²Ñ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ë-ÊÂÀÐÒÀË 
ÑÅÐÂ²Ñ» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

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

7. 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
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РЕКЛАМА Хрещатик
13 червня 2018 р.

№63 (5114)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

²íñòèòóò ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí ³ ñèñòåì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäà÷³ äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó 

(03187, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42)
1. Îá’ºêò:
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 17,20 êâ.ì íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ âèðîáíè÷îãî êîðïóñó Â; âàðò³ñòü çà 

íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 28.02.2018 ñòàíîâèòü 87 720,00 ãðí; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü 
áåç ÏÄÂ 76,50 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

2. Îá’ºêò:
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 67,00 êâ.ì íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó ¹ 5/2; 

âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 28.02.2018 ñòàíîâèòü 238 453,00 ãðí; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çà-
ïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà 
îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 44,49 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

3. Îá’ºêò:
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 9,7 êâ.ì ïðèì³ùåííÿ àâòîãàðàæó; âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì 

íà 30.04.2018 ñòàíîâèòü 27 160,00 ãðí; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ïîáóòîâå ïðèì³ùåííÿ. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 35,00 ãðí 
çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

4. Îá’ºêò:
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 205,68 êâ.ì íà äðóãîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ âèðîáíè÷îãî êîðïóñó Â; âàðò³ñòü çà 

íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.03.2018 ñòàíîâèòü 822 720,00 ãðí; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü 
áåç ÏÄÂ 60,00 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 96,60 êâ.ì. íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ âèðîáíè÷îãî êîðïóñó Â; âàðò³ñòü 
çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.03.2018 ñòàíîâèòü 251 160,00 ãðí.; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè 
ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 32,50 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ îðåíäàð³â:
1. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.
2. Äîäàòêîâ³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ Îðåíäîäàâöþ âèòðàò íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ, êîìóíàëüíèõ 

ïëàòåæ³â, ïîäàòêó íà çåìëþ, íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàÿâ áóäå îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè öèõ îá’ºêò³â. Òåðì³í ïðè-

éíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè 
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03187, ì. Êè¿â, ïð. Àêàä. Ãëóøêîâà, 42, êîðïóñ 2, ê³ìí. 514 á. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ 
ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. (044) 526-55-06, ôàêñ (044) 526-64-57.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ÄÆÊÏ HAH Óêðà¿íè ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ÿêå îáë³êîâóºòüñÿ íà 
éîãî áàëàíñ³. 

Íàçâà òà ïîâíà õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà ïåðøîìó ïîâåðõó (ï³äñõîäîâèé ïðîñò³ð)
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà îðåíäè: ì.Êè¿â, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 51-53. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì.: 17,00.
Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó (ïðèì³ðíèé îáñÿã âêëàäåíü), ³íø³ óìîâè: â³äñóòíº: åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, êà-

íàë³çàö³ÿ, âåíòèëÿö³ÿ.
Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì: Ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³¿â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè âèçíà÷åíà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ/ Àêòîì îö³íêè Â³ä 30.04.2018 ð.: 561731,00 ãðí
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ãðí/ 1 ì2 (áåç ÏÄÂ): 220,29 ãðí
Ìàêñèìàëüíèé ñòðîê îðåíäè: 31.12.2021 ð. Ñòðîê îðåíäè Çàïðîïîíîâàíî îðåíäàðåì.
Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá’ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëî-

øåííÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Å.Ïîòüº,9. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 044-456-46-30.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. Êîëàñà, 6-à, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: 
2 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 196 íà âóë. Çîä÷èõ, 22, çàãàëüíà ïëîùà 288,0 êâ.ì. Âàðò³ñòü – 4808000,00 ãðí. 
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 12310,10 ãðí, çà 1 ãîäèíó (áåç ÏÄÂ) – 24,82 ãðí. Çàïðîïî-
íîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç³ ñïîðòèâíèõ áàëüíèõ òàíö³â 
ç ä³òüìè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ 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: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 189,8 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ 

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 – 4 171 600,00 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 ¿äàëüí³, ÿêà íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà: 6 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 20 858,0 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.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

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

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³-

ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí 

(áåç ÏÄÂ)

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

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 77,90 êâ. ì, çà àäðåñîþ: 
Õàðê³âñüêå øîñå, 144-â ë³ò. À 
(1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ 4077,00 8154,00

ð/ð 2600230946101 ó öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ 
ì. Êèºâà ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò Äí³ïðî» 

ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà (òåë. 236-58-97)

2

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 6,00 êâ. ì, çà àäðåñîþ: 
âóë. Ïîë³òåõí³÷íà, 25/29 (1 ïîâåðõ 
(÷àñòèíà õîëó)

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî 
îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 

ãðóïè

785,83 1571,66

ð/ð 31553237349660 â ÓÄÊÑÓ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 02125800

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Âîëîäèìèðñüêèé ðèíîê» (òåë. 529-00-73)

3
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 85,70 êâ. ì, çà àäðåñîþ: 
âóë. Àíòîíîâè÷à, 115 (ï³äâàë)

Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 8146,00 16292,00

ð/ð 26009300286959 â AT «Îùàäáàíê» ÒÂÁÂ 
¹ 10026/01 ÃÓ ïî ì.Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë. 

ÌÔÎ: 322669 
ªÄÐÏÎÓ: 01565129

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî» (òåë. 279-29-21)

4
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 173,60 êâ. ì, çà àäðåñîþ: 
âóë. Ìåëüíèêîâà, 5 ë³ò Á (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå 

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
11319,67 22639,34

ð/ð 26002000000863 â ÏÀÒ «Áàíê Êðåäèò 
Äí³ïðî» 

ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 40538421

Àáî Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî 
îá’ºêòà ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â òà ïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 
ãðóïè

25469,25 50938,50

Àáî Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäèòü 
òóðîïåðàòîðñüêó òà òóðàãåíò-
ñüêó ä³ÿëüí³ñòü

33959,00 67918,00

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïîäîë³ (òåë. 425-54-89)

5*

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 146,60 êâ. ì, çà àäðåñîþ: 
âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 20-à (1,2 
ïîâåðõ; 1,2 ð³âí³ ï³äâàëó)*

Ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 

ãðóïè ó òåàòð³ (íà ïëîù³ 105,8 êâ.ì)
35118,65 70237,30

ð/ð 26003516629 â ÀÒ «Ðàéôôàéçåí áàíê Àâàëü» 
ó ì. Êèºâ³ 

ÌÔÎ: 380805 
ªÄÐÏÎÓ: 13699036Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ùî çä³éñíþº 

ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 
ãðóïè (íà ïëîù³ 40,8 êâ.ì)

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

êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ 
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, 
âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

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

ðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà 

äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâàì Óêðà¿íè;

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè:

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

íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîç-

òàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ 

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

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

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

– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ 
ó äîãîâîð³ îðåíäè.

* çà óìîâè, ùî îðåíäàð äîòðèìàºòüñÿ óìîâ, ðîçì³ùåíèõ íà 
ñàéò³ www.theatreonpodol.com íîâèíè Òåàòð íà Ïîäîë³ 
øóêàº îðåíäàðÿ (áóôåò). 

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè 

îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà 

þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ 

òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 
äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì 

îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî 

äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, 
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè 
àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – 
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó 

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

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ 
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é 
êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 11.07.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 522 î 14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ 
òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó 
êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé 
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç 
çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà îðåíäè (àäðåñà, 
ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 
05.07.2018 äî 17.00 (êàá.509). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ 
ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 
202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 
äî 18.00; ïò.– ç 9.00 äî 16.45.

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ ÒÀ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²É

21.05.2018     ¹ 42
ÍÀÊÀÇ

Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçì³ð³â ôàêòè÷íèõ âè-
òðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî 
íàäàþòüñÿ çà çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ Äåïàð-
òàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ 
³íôîðìàö³¿», ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28 ãðóäíÿ 1992 ðîêó ¹ 731 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ 
òà ³íøèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» òà â³ä 13 ëèïíÿ 2011 ðîêó ¹ 740 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ãðàíè÷íèõ íîðì âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ çà çàïèòîì íà 
³íôîðìàö³þ», ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 593 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó 
â³äøêîäóâàííÿ ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ çà 
çàïèòàìè íà ³íôîðìàö³þ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)», ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ïëàòè çà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, 
ùî íàäàâàòèìóòüñÿ çà çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ îáñÿãîì á³ëüøå 10 ñòîð³íîê, äî åêîíîì³÷íî 
îá´ðóíòîâàíîãî ð³âíÿ

ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Óíåñòè çì³íè äî ðîçì³ð³â ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî 

íàäàþòüñÿ çà çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíèõ 
íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02 ñåðïíÿ 2017 ðîêó ¹ 62, çàðåºñòðîâà-
íîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 ñåðïíÿ 2017 ðîêó çà 
¹ 159/1751, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Äèðåêòîð Í. Ìåëüíèê

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
íàêàç Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
02 ñåðïíÿ 2017 ðîêó ¹ 62

(ó ðåäàêö³¿ íàêàçó Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 21.05 2018 ðîêó ¹ 42

Ðîçì³ð ôàêòè÷íèõ âèòðàò
íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ çà çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ Äåïàðòà-

ìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

¹ 
ï/ï Ïîñëóãà, ùî íàäàºòüñÿ

Ðîçì³ð ôàêòè÷íèõ 
âèòðàò, ãðí çà 1 

ñòîð³íêó

1. Êîï³þâàííÿ àáî äðóê êîï³é äîêóìåíò³â ôîðìàòó À4 
òà ìåíøîãî ðîçì³ðó (ó òîìó ÷èñë³ äâîñòîðîíí³é äðóê) 2,80

2. Êîï³þâàííÿ àáî äðóê êîï³é äîêóìåíò³â ôîðìàòó ÀÇ 
òà á³ëüøîãî ðîçì³ðó (ó òîìó ÷èñë³ äâîñòîðîíí³é äðóê) 2,98

3.

Êîï³þâàííÿ àáî äðóê êîï³é äîêóìåíò³â áóäü-ÿêîãî 
ôîðìàòó, ÿêùî â äîêóìåíòàõ ïîðÿä ç â³äêðèòîþ 

³íôîðìàö³ºþ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ç îáìåæåíèì 
äîñòóïîì

4,13

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó 
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ
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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
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Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У СУБОТУ працівники охорони здоров’я міста взяли 
участь у масштабному флешмобі «Медики за здо-
ровий спосіб життя!» із нагоди професійного свята. 

«Я вітаю вас зі святом! Нехай у ваших родинах 
панують злагода, кохання та благополуччя! Нехай 
робота приносить задоволення, а керівництво цінить 
ваш професіоналізм, бо столичні медики найкращі! 
Влада ж зі свого боку намагатиметься зробити все 
необхідне, щоб умови вашої праці були комфортними, 
а оплата – гідною», – привітав присутніх перший 
заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

Усі учасники після невеличкої спільної розминки 
пробігли символічні 500 метрів, візуалізуючи меседж: 
«Медики за здоровий спосіб життя!». Після забігу 
представники столичних лікарень взяли участь у 
конкурсах та естафетах. Переможці отримали за-
охочувальні призи. 

Також, у рамках заходу, біля будівлі КМДА із 09.00 
до 18.00 було встановлено намети, у яких дорослі та 
діти мали нагоду пройти елементарні обстеження: 
виміряти цукор крові, вагу, артеріальний тиск, об’єм 
талії, перевірити родимки тощо. Окрім того кожен 
охочий отримав консультації лікарів із різних питань, 
пов’язаних зі здоров’ям та здоровим способом життя  

КИЇВСЬКА  підземка розпо-
чала запис аудіооголошень, що 
звучать у вагонах. Партнером 
по даному напрямку роботи з 
пасажирами стала компанія Tak 
Treba Production. 

«Необхідність перезапису ого-
лошень назріла давно. Відбулося 
перейменування станції «Петрів-
ка» на «Почайну», диктора Мико-
ли Петренка, з яким підприємство 
співпрацювало раніше, уже немає, 
деякі тексти потребують змін та 
осучаснення», – розповіла радник 
начальника метрополітену На-
талка Макогон. 

Було опрацьовано різні варі-
анти створення контенту. Основ-
ними факторами визначено: 
можливість оперативної роботи 
з професійним обладнанням, 
включаючи як запис, так і об-
робку голосу, незалежність від 
людського фактора, наявність 
авторських прав на продукт та 
якісний матеріал. 

«Після розгляду низки пропо-
зицій, ми зрозуміли, що найкраще 
звернутися до професіоналів та 
лідерів ринку у даному сегменті. 
Компанія погодилася на тривалий 

соціальний проект з метрополі-
теном на безкоштовній основі», – 
додала представник підземки. 

Наразі створено базовий укра-
їнський контент: назви станцій, 
попередження про закриття дверей, 
оголошення наступних зупинок 
тощо. У всіх поїздах дані записи 
з’являться протягом двох наступних 
тижнів, починаючи з синьої лінії. 
Англійський варіант, як і раніше, 
озвучуватиметься носієм мови. 

«У ході підбору та тестування 
голосу ми використали нашу базу 
дикторів та багаторічний досвід 
над різноплановими кампаніями 
для масового сприйняття. Цей 
неприбутковий проект – наша 
інвестиція у якісні зміни столиці 
та її інфраструктури», – пояс-
нює директор компанії Tak Treba 
Production Дмитро Мельник. 

«Ми щасливі доєднатися до 
проекту Київського метропо-
літену! Раніше співпрацювали 
у проектах FILM.UA Group і їх 
промоції у підземці, тепер і самі 
зробили корисну справу для ко-
мунальників», – додала PR і мар-
кетинг-директор FILM.UA Group 
Поліна Толмачова  

УЛІТКУ та восени в парку імені Тараса Шевченка 
організують тематичний ярмарок «Мистецтво 
лікує», метою якого є залучення киян та гостей 
міста до живопису, декоративно-прикладного 
мистецтва та народних ремесел. Згідно із розпо-
рядженням КМДА, захід триватиме 16-17 червня; 
21-22 липня; 11-12 серпня; 8-9 вересня; 20-21 
жовтня; 3-4 листопада. 

На гостей ярмарку очікуватимуть майстер-
класи із живопису та декоративно-прикладного 
мистецтва, виступи народних артистів, а також 
конкурси для дітей і дорослих. 

Організаторами заходу виступили: КП «Київська 
спадщина» та ГО «Барви життя»  

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
(КТЕ) уже повноцінно перебрало 
на себе обов’язок постачальника 
теплової енергії та гарячої води 
для споживачів столиці. У роз-
порядженні підприємства 211 
одиниць спеціалізованої техніки, 
а найближчим часом отримають 
ще 25 нових авто, серед яких 12 
екскаваторів, 11 аварійних машин 
та два крани-маніпулятори. Про 
це журналістам під час брифінгу 
повідомив в.о. директора КП «Ки-
ївтеплоенерго» В’ячеслав Бінд. 

Нагадаємо, що з 1 травня КТЕ 
взяло на баланс понад 60 тисяч 
об’єктів, серед яких котельні, 
станції теплопостачання, теплові 
мережі. Крім того, підприємство 
прийняло у штат від «Київенерго» 
понад 5 тисяч працівників. Під 

час другого перехідного етапу до 
«Київтеплоенерго» приєднаються 
ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та завод «Енергія», 
а його колектив поповнить ще 
близько 2 тисяч спеціалістів. 

В’ячеслав Бінд зазначив, що 
зараз підприємство інтенсив-
но готується до опалювального 
сезону: проводить гідравлічні 
випробування, закуповує нову 
спецтехніку та необхідні ремонті 
матеріали, аби підготувати теп-
лові мережі столиці до зими. 

«Сьогодні на підприємстві 
працює 211 одиниць техніки, з 
якої 181 – орендована, 17 – по-
вернуті у комунальну власність, 
а 13 транспортних засобів є влас-
ністю «Київтеплоенерго», – за-
значив в.о. директора підпри-
ємства  

У парку Шевченка відбудеться тематичний 
ярмарок «Мистецтво лікує»

Столичні медпрацівники 
влаштували масштабний 
флешмоб

Підземка працює 
над оновленням оголошень 
у вагонах

У ЗЕЛЕНОМУ театрі (Паркова дорога, 2, територія 
Центрального парку культури і відпочинку) від-
роджують традиційні для киян громадські розваги 
в історичних місцях: протягом травня – вересня 
тут триватимуть фестивалі «Шато де фльор». Таку 
ініціативу ТОВ «Грін театр» підтримано розпоря-
дженням КМДА. 

На численних концертах, вечорах і розважальних 
заходах виступатимуть українські творчі музичні і 
театральні колективи. Зокрема заплановано: 12-29 
червня – Фестиваль молодіжного відпочинку; 1-30 
липня – Фестиваль креативного відпочинку; 1-30 
серпня – Фестиваль сучасної арт-культури; 1-29 
вересня – Фестиваль творчості минулих років  

16 ЧЕРВНЯ відбудеться X Київ-
ський міський фестиваль зі спортив-
ної риболовлі серед дітей та молоді 
з порушенням опорно-рухового 
апарату «Золота рибка». Захід три-
ватиме із 9.00 до 15.00 на території 
Національного музею народної 
архітектури та побуту України. Його 
метою є залучення дітей та молоді 
з порушенням опорно-рухового 

апарату до спортивних змагань із 
рибної ловлі як засобу реабілітації 
шляхом участі у командній роботі, 
спілкуванні, отриманні позитивних 
емоцій, розвитку здібностей, само-
стійних навичок. 

«Золота рибка» – традиційний 
захід, що має високий резонанс та 
успіх серед сімей, які виховують 
дітей різних нозологій, у цьому 

році знов об’єднає 60 спортсменів, 
які продемонструють свої рибаль-
ські таланти. Всі вони є клієнтами 
центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді (ЦСССДМ) м. Києва 
(у тому числі Центрів соціально-
психологічної реабілітації для 
дітей та молоді з ф/о). Учасників 
підтримуватимуть батьки, соц-
працівники, волонтери   

У Зеленому театрі триватимуть фестивалі 
«Шато де фльор»

У місті пройдуть змагання зі спортивної 
риболовлі «Золота рибка»

«Київтеплоенерго» поповнить 
парк новою спецтехнікою
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