
У Києві вшанують 
пам’ять полеглих у 
Другій світовій війні 
До Дня скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні, який відзначають 
щорічно 22 червня, у столиці організують 
тематичні виставки, пройде церемонія 
покладання квітів, хвилина мовчання, 
поминальні молебні. На виконання Указу 
Президента від 17.11.2000 № 1245 за-
тверджено відповідний план заходів із 
підготовки і відзначення у Києві цього 
скорботного дня. 

Зокрема 22 червня у Парку вічної 
слави відбудеться церемонія покла-
дання квітів до могили Невідомого 
солдата. На будівлях органів державної 
влади, державних підприємств, установ 
та організацій приспустять Державний 
прапор України із чорними стрічками. 
Також у цей день о 10.00 вшанують 
пам’ять загиблих у Другій світовій війні 
хвилиною мовчання. 

10-25 червня триватиме вистав-
ка-діалог «Шляхами нескорених» у 
Міській спеціалізованій молодіжній 
бібліотеці «Молода гвардія», а 22 
червня – лекція «Війна і окупація у 
спогадах киян та звітах спецслужб» 
у Музеї окупації Києва – філії Музею 
історії міста Києва. 

Протягом червня у дитячих таборах 
відпочинку з денним перебуванням на 
базі закладів загальної середньої осві-
ти пройдуть години історичної пам’яті, 
тематичні лекції, конкурси малюнків, 
присвячених миру. Також проведуть 
екскурсії до Національного музею іс-
торії України у Другій світовій війні, 
зустрічі з ветеранами та учасниками 
війни. Окрім того, у червні триватимуть 
благодійні екскурсії для ветеранів вій-
ни та людей похилого віку до Музею 
історії відтворення Михайлівського 
Золотоверхого монастиря. Виставка 
архівних документів протягом місяця 
проводитиметься у Державному архіві 
м. Києва. 

Профільним структурним підрозді-
лам КМДА і РДА доручено забезпечити 
благоустрій та впорядкування територій 
військових кладовищ, братських та оди-
ноких могил, могил та місць поховання 
загиблих під час Другої світової війни, 
територій меморіальних комплексів, 
пам’ятників та пам’ятних знаків. 

На час проведення церемонії по-
кладання квітів буде забезпечено чер-
гування бригади швидкої (екстреної) 
медичної допомоги, охорону громад-
ського порядку. 

Частково обмежать 
рух авто на перехресті 
пров. Рильського 
з вул. Володимирською 

Із 19 до 29 червня у зв’язку із ремон-
том покриття пров. Рильського на пе-
рехресті з вул. Володимирською буде 
частково обмежено рух транспорту. 
У КК «Київавтодор» звертаються до 
водіїв з проханням із розумінням 
поставитися до тимчасових незруч-
ностей, пов’язаних із виконанням 
ремонтних робіт. 
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Нове народження 
«Відрадного»

 �  Після капітального ремонту 
урочисто відкрили парк 
в Солом’янському районі 
столиці

ПАРК «Відрадний» був збудований близько 
півстоліття тому, однак востаннє оновлення 
тут здійснювали більше 10 років тому. 

«Торік ми розпочали масштабні ремонтні 
роботи у парках, аби вони стали сучасними та 
комфортними зонами відпочинку для киян і 
гостей міста. Сьогодні прикладом такого зо-
лотого стандарту зелених оаз в столиці є парк 
«Наталка» на Оболоні. І ми не збавляємо темпів. 
Наприкінці травня, до Дня міста, відкрили ще 
одну зону відпочинку – парк «Володимирська 
гірка». Наразі ж презентуємо після капіталь-
ного ремонту парк «Відрадний», – зазначив 
мер Києва Віталій Кличко. 

Зокрема тут створили зелений лабіринт, об-
лаштували нові доріжки, встановили систему 
поливу. Також в зоні відпочинку поставили 
100 нових лав та 100 урн, змонтували нове 
сучасне освітлення. Є в оновленому парку і 
поле для міні-футболу, майданчик для дітей 
дошкільного віку та унікальна велодоріжка, по 
якій можна їздити не тільки на двоколісних, 
а й на роликах та скейтах. 

«Вже невдовзі ми відкриємо після капіталь-
них ремонтів й інші парки, де нині тривають 
роботи. Київ – місто парків. І наше завдання, 
щоб зелені куточки в місті були високого рівня, 
рівня європейської столиці», – додав Віталій 
Володимирович. 

Загалом із початком літа у зелених зонах 
відпочинку проводяться всі необхідні роботи 
для належного дозвілля киян та гостей столиці. 

Про це повідомив в.о. начальника Управління 
екології та природних ресурсів КМДА Андрій 
Мальований. 

«У першу чергу, мова йде про підготов-
ку парків та скверів. За три попередні роки 
статус парку, скверу, зеленої зони отримали 
184 земельні ділянки. І на сьогодні загальна 
кількість парків у Києві становить 119, скве-
рів – понад 528, а бульварів – 49», – зауважив 
Андрій Мальований. 

За його словами, цього року в рамках реа-
лізації Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва заплановано виконати 
капремонт найбільш відвідуваних оаз. Такі 
зелені куточки мають бути у кожному районі 
столиці. 

Наразі у таких парках, як «Наталка», «Пар-
тизанська слава», «Перемога», «Совки» та 
«Сирецький» тривають активні роботи з бла-
гоустрою, а у більшості уже завершуються. 
Слід зазначити, що незабаром розпочнеться 
капремонт у Деснянському районі – парку з 
водними об’єктами уздовж просп. Шухевича 
між просп. Володимира Маяковського та вул. 

Оноре де Бальзака. Заплановано провести 
роботи з реконструкції Куренівського парку, 
що у Подільському районі. 

«І це дуже важливо, оскільки ми підтримуємо 
той темп, який міська влада задала у поперед-
ні роки. У 2015 році було відремонтовано 84 
об’єкти, у 2016 -му – 55, а торік – рекордні 123. 
І нині ми не плануємо знижувати обсяги», – 
наголосив в.о. начальника Управління екології 
та природних ресурсів КМДА. 

Також він додав, що у рамках екологічного 
фонду, природоохоронних заходів найбільш 
амбітне та ключове завдання, яке ставить 
перед собою Управління екології та природ-
них ресурсів та міська влада, – це розробка та 
впровадження системи моніторингу навколиш-
нього природного середовища, що передбачає 
встановлення у місті постів спостереження, 
газоаналізаторів, що будуть оперативно ін-
формувати про стан атмосферного повітря із 
різних параметрів: запиленість столиці, шкід-
ливі речовини тощо. У подальшому в планах 
запровадити цю систему і для моніторингу 
поверхневих вод �

Учора в місті після реконструкції 
відбулося урочисте відкриття 
парку «Відрадний». У оновленій 
оазі створили зелений лабіринт, 
облаштували нові доріжки, 
змонтували систему поливу, нове 
сучасне освітлення, встановили 
100 нових лав та 100 урн. Є в 
зоні відпочинку і поле для міні-
футболу, майданчик для дітей 
дошкільного віку та унікальна 
велодоріжка, по якій можна їздити 
не тільки на двоколісних, а й на 
роликах та скейтах.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Учора після реконструкції відбулося Учора після реконструкції відбулося 
урочисте відкриття парку «Відрадний», урочисте відкриття парку «Відрадний», 
що в Солом’янському районі столиціщо в Солом’янському районі столиці
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 64 (1876), середа, 20 червня 2018 р.

Додаток
до рішення Київської міської ради

19.04.2018 № 485/4549

Умови
участі комунального підприємства 

«Київпастранс» у проекті 
«Міський громадський транспорт України»

Про підтримку участі 
комунального підприємства «Київпастранс» 

у проекті «Міський громадський 
транспорт України»

Рішення Київської міської ради № 485/4549 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським 
інвестиційним банком» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

2

Дворова каналізаційна мере-
жа по  просп. Оболонському, 

28, діаметр 200,0 мм, про-
тяжність 237,0 м (списання  

частини протяжністю 40,0 м), 
кераміка,  інв. № 41700 К

1979 5036,44 1998,2 3038,24
Акт на списання 
основних засобів 

від 01.03.2017 
№ 1

3
Дворова каналізаційна мере-
жа по  вул. Тимошенка, 29-а, 

діаметр 300,0 мм, протяжність 
31,0 м, чавун,  інв. № 41712/2 К

1979 11064,84 4037,74 7027,1
Акт на списання 
основних засобів 

від 01.03.2017 
№ 2

Всього - 43489,48 15629,8 27859,68 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення Київської міської ради  
від 17.04.2018 року № 404/4468

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, перебувають у володінні 
та користуванні  приватного акціонерного товариства 

«Акціонерна компанія «Київводоканал», 
дозвіл на демонтаж та списання шляхом ліквідації 

яких надається

№
Найменування основного 

засобу та його технічна харак-
теристика

Дата введення в 
експлуатацію

Первісна балан-
сова вартість, 

грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
01.03.2017, грн

Знос, грн Підстава для 
списання

1 2 3 4 5 6 7

1

Дворова каналізаційна мере-
жа по  вул. Тимошенка, 29-а, 

діаметр 500,0 мм, протяжність 
109,3 м, азбестоцемент,  інв. № 

41712/3 К

1979 27388,2 9593,86 17794,34
Акт на списання 
основних засобів 

від 01.03.2017 
№ 3

Про демонтаж та  списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 404/4468 від 17 квітня 2018 року

Відповідно до частини  п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  рішення  Київ-
ської  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», врахо-
вуючи звернення  приватного акціонерного товариства «Будинок побуту «Оболонь» від 19 квітня 2016 року № 89 
та від 5 липня 2016 року № 130,  публічного акціонерного товариства  «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 
27 березня 2017 року № 1260/41/36/02-17, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до  рішення Київської міської ради
від 17.04.2018 року №  403/4467

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 харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа, кв. м
Ставка орендної 

плати
Строк, на який 
укладається до-

говір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

1.

Громадська організація 
«Фонд інвалідів Чорнобиля» 

Деснянського району  
м. Києва 

Форма власності - приватна 
Форма господарювання – 

членські внески 
Ідентифікаційний код 

21588049

Сабурова Олек-
сандра, 13, літ.А  

Деснянський район 
Нежиле приміщення 

Адміністративне 
Загальна площа – 

2305,30 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА 

ПЛОЩІ, ЩО НЕ ВИКОРИСТО-
ВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВАДЖЕН-

НЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ   

1-2 поверхи 
площа – 46,50 кв.м

  1% 2 роки 364 дні  

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 403/4467 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», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про затвердження Плану дій сталого енергетичного 
розвитку міста Києва на 2018-2020 роки

Рішення Київської міської ради № 818/4882 від 17 травня 2018 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської 

міської ради від 23 червня 2011 року № 262/5649 «Про приєднання міста Києва до «Угоди мерів» та від 17 березня 
2016 року № 232/232 «Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та роз-
витку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ìåòà çàëó÷åííÿ ïîçèêè: îíîâëåííÿ ðó-
õîìîãî ñêëàäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Êè¿âïàñòðàíñ».

2. ²ñòîòí³ óìîâè çàëó÷åííÿ ïîçèêè:
- ðîçì³ð çàëó÷åííÿ êîøò³â, ùî íå ïåðåâèùóº 

50 ìëí ºâðî;
- â³äñîòêîâà ñòàâêà çà êîðèñòóâàííÿ çàëó-

÷åíèìè êîøòàìè íå âèùå 2,5 % ð³÷íèõ ó ºâðî;
- ñòðîê çàëó÷åííÿ êîøò³â â³ä 5 äî 22 ðîê³â ç 

äàòè îñòàííüî¿ âèá³ðêè êîæíîãî òðàíøó;
- òåðì³íè ñïëàòè: ïîãàøåííÿ îñíîâíî¿ ñóìè 

áîðãó òà â³äñîòê³â ïî ïîçèö³ – ï³âð³÷íèìè ïëà-
òåæàìè àáî ùîð³÷íèìè ïëàòåæàìè ó òåðì³íè òà 
çã³äíî ç óìîâàìè, âñòàíîâëåíèìè â³äïîâ³äíèìè 
óãîäàìè.

3. Çàëó÷åííÿ êîøò³â ïîçèêè çä³éñíþºòüñÿ ó 
ôîðì³ óêëàäàííÿ óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó êîøò³â. 

Ïîðÿä ç ö³ºþ óãîäîþ ìîæóòü óêëàäàòèñÿ òàêîæ 
³íø³ óãîäè, äîãîâîðè, â òîìó ÷èñë³ ùîäî çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óãîäè, íåîáõ³äí³ çã³äíî ç ì³æ-
íàðîäíîþ ïðàêòèêîþ òà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè 
äëÿ çä³éñíåííÿ òàêîãî âèäó çàëó÷åííÿ êîøò³â.

4. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé ïðîåêòó «Ì³ñüêèé 
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò Óêðà¿íè» âèäîì çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó 
êîøò³â ïîçèêè (çà ïîòðåáè) º ðóõîìèé ñêëàä, 
ùî çàêóïîâóºòüñÿ çà êîøòè ïðîåêòó.

5. Âñ³ äîãîâîðè òà óãîäè, óêëàäåí³ äëÿ ðåàë³-
çàö³¿ ïðîåêòó «Ì³ñüêèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
Óêðà¿íè», çàòâåðäæóþòüñÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ.

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Ï³äòðèìàòè ó÷àñòü êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Êè¿âïàñòðàíñ» ó ïðîåêò³ «Ì³ñüêèé ãðî-
ìàäñüêèé òðàíñïîðò Óêðà¿íè» øëÿõîì çàëó÷åííÿ 
êîøò³â ïîçèêè ªâðîïåéñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî 
áàíêó íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

2. Íàäàòè ìóí³öèïàëüíó ï³äòðèìêó êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñòðàíñ» ó ðàç³ 
ó÷àñò³ ó ïðîåêò³ «Ì³ñüêèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
Óêðà¿íè».

Óïîâíîâàæèòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó 
Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à â÷èíÿòè â³ä 
³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óñ³ íåîáõ³äí³ äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðîåêòó ïðàâî÷èíè, â òîìó 
÷èñë³ óãîäó ïðî ìóí³öèïàëüíó ï³äòðèìêó ïðîåêòó.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé ïðîåêòó «Ì³ñüêèé ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò Óêðà¿íè» ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîåêòó 

áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2019 ð³ê òà íàñòóïí³ 
áþäæåòí³ ïåð³îäè ïåðåäáà÷àòè êîøòè êîìóíàëü-
íîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñòðàíñ» íà âèêîíàííÿ 
çîáîâ’ÿçàíü ùîäî ñïëàòè îñíîâíî¿ ñóìè ïîçèêè, 
ÿêà áóäå ïåðåäáà÷åíà óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó 
êîøò³â ïîçèêè.

4. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êè¿âïàñòðàíñ» íà â÷èíåííÿ óñ³õ íåîáõ³äíèõ 
ïðàâî÷èí³â, ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â, óãîä äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Ì³ñüêèé ãðîìàäñüêèé òðàí-
ñïîðò Óêðà¿íè».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Áóäèíîê ïîáóòó «Îáîëîíü» äåìîíòó-
âàòè îñíîâí³ çàñîáè,  çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó, ï³ñëÿ 
áóä³âíèöòâà íîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ââåäåííÿ 
¿õ â åêñïëóàòàö³þ òà áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çã³äíî ç 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

2. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë»:

2.1. Äîçâîëèòè ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
îñíîâí³ çàñîáè,  çàçíà÷åí³ ó äîäàòêó,  ï³ñëÿ  
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-
ìîíòîâàíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ 
äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
çä³éñíþþòü  çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

2.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
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. 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. Çàòâåðäèòè Ïëàí ä³é ñòàëîãî åíåðãåòè÷-
íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2018-2020 ðîêè, 
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì çàáåçïå÷èòè 
îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ çàõîä³â Ïëàíó 
ä³é ñòàëîãî åíåðãåòè÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà 
íà 2018-2020 ðîêè.

3. Ðåêîìåíäóâàòè ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì 
òà îðãàí³çàö³ÿì – ñóá’ºêòàì â³äíîñèí ó ñôåð³ 

åíåðãîçáåðåæåííÿ êåðóâàòèñÿ Ïëàíîì ä³é 
ñòàëîãî åíåðãåòè÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà 
íà 2018-2020 ðîêè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
22 березня 2018 року № 374/4438 «Про деякі питання 
діяльності виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
Рішення Київської міської ради № 798/4862 від 26 квітня 2018 року

Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», законів України «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», враховуючи, що на виконання рішення Київської міської 
ради від 8 грудня 2016 року № 544/1548 «Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)» внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Розчистка та благоустрій озера Миколайчик у Голосіївському районі м. Києва, у тому числі проектні роботи

1.5. Розчистка русла річки Коник, у тому числі проектні роботи

2. Охорона і раціональне використання земель

2.1. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження 
до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку «Нивки» (східна частина), в тому числі проектні роботи

3. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

3.1. Заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал», у тому числі проектні роботи

ІІ. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2018 РОЦІ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Розчистка та благоустрій водних об’єктів м. Києва, в т.ч. проектні роботи

1.2. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва

2. Охорона атмосферного повітря 

2.1. Проведення робіт  з інвентаризації  джерел забруднення навколишнього природного середовища на території м. Києва

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1. Озеленення  території м. Києва

3.2. Влаштування поливо-зрошувальних систем об›єктів благоустрою зеленого господарства м. Києва

3.3. Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості

4. Збереження природно-заповідного фонду

4.1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об›єктів природно-заповідного 
фонду м. Києва

4.2. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду

5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

5.1. Придбання контейнерів та іншого обладнання для транспортування та тимчасового зберігання небезпечних відходів (контейнери, 
піддони, та інше)

6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних 
організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища

6.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навко-
лишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики 

6.2. Розробка концепції запровадження та обслуговування функціонування  системи моніторингу навколишнього природного сере-
довища у м. Києві

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

 Додаток    
                                                                 до рішення Київської міської ради  

                                                                  від 26.04.2018 № 799/4863

Перелік природоохоронних заходів у місті  Києві, що фінансуватимуться 
з Київського міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища у 2018 році
№ Назва заходу 

1 2

І. ЗАХОДИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ РОЗПОЧАТА В МИНУЛИХ РОКАХ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до 
належного технічного стану:

Розчистка закритої частини колектора р. Либідь у Голосіївському районі м. Києва (на ділянці від вул. Саперно-Слобідської до ур. 
Лиса Гора)

у Солом’янському, Шевченківському та Голосіївському районах відкритої частини русла р. Либідь

1.2. Реконструкція гідротехнічних споруд р. Либідь, у т.ч. проектні роботи

1.3. Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний) в Подільському районі м. Києва

1.4. Розчистка та благоустрій водних об’єктів м. Києва, в тому числі проектні роботи: 

Розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі, в тому числі проектні роботи

Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом’янському районі, в тому числі проектні роботи

Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вулиці Малоземельної до вулиць Маслівки, Підлипки та Костянтина Ареф’єва у Дар-
ницькому районі м. Києва, у тому числі проектні роботи

Розчистка та благоустрій озера Гнилуша у Деснянському районі  м. Києва, у тому числі проектні роботи

Розчистка та благоустрій озера Йорданське в Оболонському районі м. Києва, у тому числі проектні роботи

Розчистка та благоустрій озера Кирилівське в Оболонському районі м. Києва, у тому числі проектні роботи

Розчистка та благоустрій озера Віра у Святошинському районі м. Києва, у тому числі проектні роботи

Розчистка та благоустрій декоративної водойми на вул. Булгакова у Святошинському районі, у тому числі проектні роботи

Розчистка та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва, у тому числі проектні роботи

Про затвердження переліку природоохоронних заходів 
у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського 
фонду охорони навколишнього природного середовища 

у 2018 році
Рішення Київської міської ради № 799/4863 від 26 квітня 2018 року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 47 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року    
№ 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Положення 
про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 24 вересня 1998 року № 10/111 (в редакції рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010 
року № 18/3456),  з метою подальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 22 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ¹ 374/4438 «Ïðî äåÿê³ 
ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)» òàê³ çì³íè:

ó ïóíêòàõ 1, 2 ï³äïóíêò³ 3.2 ïóíêòó 3 ñëîâà «òà 
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà» âèêëþ÷èòè. 

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê ïðèðîäîîõîðîííèõ 
çàõîä³â ó ì³ñò³ Êèºâ³, ùî   ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ ç 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ó 2018 ðîö³ (äàë³ 
– Ïåðåë³ê), çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çä³é-
ñíþâàòè ô³íàíñóâàííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â 

â³äïîâ³äíî äî Ïåðåë³êó, çàòâåðäæåíîãî ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. 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

Про організацію ресурсних центрів створення 
та функціонування об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків на базі комунального концерну 
«Центр комунального сервісу»

Рішення Київської міської ради № 512/4576 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», Комп-
лексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста 
Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 грудня 
2016 року № 1244 «Про єдину міську службу для комплексного обслуговування споживачів житлово-комунальних 
послуг за принципом «єдиного вікна» на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу», з метою спри-
яння створенню нових та підвищення ефективності існуючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ðåñóðñíèõ öåíòð³â 
ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ îá›ºäíàíü ñï³â-
âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â íà áàç³ 
êîìóíàëüíîãî êîíöåðíó «Öåíòð êîìóíàëüíîãî 
ñåðâ³ñó» (äàë³ - Ðåñóðñí³ öåíòðè ÎÑÁÁ).

2. Êîìóíàëüíîìó êîíöåðíó «Öåíòð êîìóíàëü-
íîãî ñåðâ³ñó» çàáåçïå÷èòè:

2.1. Îðãàí³çàö³þ ðîáîòè Ðåñóðñíèõ öåíòð³â 
ÎÑÁÁ ó ñåðâ³ñíèõ öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ ç 
íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ïî îäíîìó 
ó êîæíîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2.2. Ïðèéîì ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï ñï³ââëàñíèê³â 
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ïðîâåäåííÿ êîíñóëü-
òóâàííÿ òà íàäàííÿ äîïîìîãè ó ñóïðîâîäæåíí³ 
ä³ÿëüíîñò³ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ç òàêèõ ïèòàíü:

- îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñï³ââëàñíèê³â 
áóäèíêó;

- ï³äãîòîâêà ïðîâåäåííÿ òà äîïîìîãà ó ïðî-
âåäåíí³ çàãàëüíèõ çáîð³â ìåøêàíö³â áóäèíêó;

- ðîçðîáêà ñòàòóòó äëÿ íîâîñòâîðåíèõ ÎÑÁÁ;
- ïðîâåäåííÿ ïèñüìîâîãî îïèòóâàííÿ ñï³â-

âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó;
- ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÎÑÁÁ;
- ðåºñòðàö³ÿ ÿê íåïðèáóòêîâî¿ îðãàí³çàö³¿.
2.3. Çà çâåðíåííÿì íîâîñòâîðåíîãî ÎÑÁÁ 

íàäàâàòè ïðàêòè÷íó äîïîìîãó ç óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â ç ï³äïðèºìñòâàìè - íàäàâà÷àìè ïîñëóã, 

à òàêîæ çàáåçïå÷èòè áåçêîøòîâíèé þðèäè÷íèé 
òà áóõãàëòåðñüêèé ñóïðîâ³ä ïðîòÿãîì øåñòè 
ì³ñÿö³â ç äíÿ ðåºñòðàö³¿ ÎÑÁÁ.

3. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ àêòóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî 
ï³äòðèìö³ ãðîìàäÿí ó ðåºñòðàö³¿ òà ñóïðîâîäæåíí³ 
ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÁÁ ó Ðåñóðñíèõ öåíòðàõ ÎÑÁÁ.

4. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-
í³ñòðàö³ÿì çàáåçïå÷èòè ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ðåñóðñíèõ öåíòð³â ÎÑÁÁ 
ó â³äïîâ³äíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà.

5. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ð³øåííÿ íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó òà íà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷ – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. 
Êîëàñà, 6-à, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêò³â îðåíäè:

– 1 òà 2 ïîâåðõè Öåíòðó ÂÏÑÂÌ «Äåñàíòíèê» íà âóë. Æîëóäåâà, 6-ä, çàãàëüíà ïëîùà 54.40 êâ.ì. Âàðò³ñòü – 924060,0 
ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 3189,25 ãðí (6,43 ãðí çà 1 ãîäèíó). Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ òà ãóðòêîâèõ çàíÿòü. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 
2 ðîêè 364 äí³.

– 1 ïîâåðõ íà áóëüâ. Êîëüöîâà, 7-á, çàãàëüíà ïëîùà 17,10 êâ.ì. Âàðò³ñòü 301430,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 1015,82 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 2,05 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – 
ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ àòåñòàö³¿ çà êóðñ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 5 ðîê³â.

– 2 ïîâåðõ íà âóë. Ðàõìàí³íîâà, 47, çàãàëüíà ïëîùà 72,80 êâ.ì. Âàðò³ñòü 1186240,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 3989,72 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 8,91 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç âèâ÷åííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

– 2 ïîâåðõ íà ïðîñï. Êóðáàñà Ëåñÿ, 9-à, çàãàëüíà ïëîùà 50,40 êâ.ì. Âàðò³ñòü 847940,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 2179,76 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 4,87 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ -ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

– 2 ïîâåðõ íà âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 27-à, çàãàëüíà ïëîùà 111,80 êâ.ì. Âàðò³ñòü 1974700,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 6641,57 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 14,82 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ -ïðîâåäåííÿ   äîäàòêîâèõ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿ òà ðèòì³êè, åéäåòèêè, ëîãîðèòì³êè. Çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

– 2 ïîâåðõ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 63, çàãàëüíà ïëîùà 68,10 êâ.ì. Âàðò³ñòü 1463780,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 3692,38 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 8,24 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – 
ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ ñïîðòèâíèõ çàíÿòü. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 424-34-87.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íàï³âï³äâàë çàãàëüíîþ ïëîùåþ 81,90 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, áóä. 7.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº 

áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, 
³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òåðì³í ä³¿ 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 1 ãðí íà ð³ê. áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó 

ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 118,80 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, 11.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 1 676 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 3%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 4190,00 ãðí, 1 êâ. ì – 35,27 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó 

ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 

02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³¿ àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 95,10 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 
çà àäðåñîþ: Â. Íåñòàéêà âóë., 1/18.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 1140830,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (5%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 4753,46 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Âòðà÷åíèé äîãîâ³ð äàðóâàííÿ êâàðòèðè â³ä 1995 ðîêó â ì. Êèºâ³, 
çàðåºñòðîâàíèé â ðåºñòð³ çà ¹5-112 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãîðü-
êîãî, 14, êâ. 17 íà ³ì’ÿ Çàõàð÷óê Íàä³¿ Ìèêîëà¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß;
Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 

Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 11-À, 418-60-41):

 – íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 285 çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà,8-Â, ïëîùåþ 54,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 969 400,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2018 – 6,73 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç 
çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 1063,52 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 239 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Îáîëîíñüêèé,16-Ä, ïëîùåþ 25,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 513 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2018 – 3,59 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî 
ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 93,34 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³; 

 – íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 517 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 9-Á, ïëîùåþ 19,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 380 600,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2018 –2,66 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî 
ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 47,96 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

 – íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 636 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Îáîëîíñüêèé,28-Ã, ïëîùåþ 32,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 641 700,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2018 – 4,49 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî 
ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 80,85 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

 – íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 20 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Îáîëîíñüêèé,32-Á, ïëîùåþ 52,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 057 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2018 –7,34 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç 
çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 132,12 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22; 332-35-56):

– íåæèòëîâ³ ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ â íåæèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïî-
ëÿðíà, 8-À ïëîùåþ 127,3 êâ. ì, âàðò³ñòþ 1 426 300,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ áëàãîä³éíî¿ 
îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ îñ³á-
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ (îðãàí³çàö³ÿ ìàº â³äïîâ³äàòè êâàë³ô³êàö³éíèì êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ïóíêòîì 4.8 Ïîëîæåííÿ 
ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 21.04.2015 
¹ 415/1280), îðåíäíà ñòàâêà – 1 ãðí íà ð³ê, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 0,08 ãðí, áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 
31.03.2018, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà 

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáî-

ëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 
220– 222, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 418-41-98.
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 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

ПРАТ «АК «Київводоканал» про-
довжує систематичну роботу з 
боржниками. В рамках цієї стра-
тегії було застосовано пристрій 
«Chop-2008», який призначений 
для індивідуального відключення 
випусків каналізації з квартир в 
багатоповерхових житлових бу-
динках. Перші відключення від-
булися на масиві Троєщина по 
вулицях Градинській та Бальзака. 

Спеціальну заслінку, яка блокує 
каналізаційний колектор квартири 
боржника, опускають у стояк з 
горища будинку. При цьому все, 
що відбувається всередині труби, 
оператор бачить на моніторі – че-
рез спеціальну камеру. Спеціаліст 
вибирає потрібний поверх, знахо-
дить квартиру і наглухо перекриває 
вихід стічних вод. 

«Ми підійшли до стояка, який 
нам потрібно відключити. Те-
пер виймаємо стопірні кільця 
і блокуємо каналізаційний ви-
пуск. Боржника відключено від 
каналізації, тепер все залежить 
від нього», – коментує завершаль-
ний етап процедури на горищі 
будинку по вул. Градинській го-
ловний інженер Розрахункового 
департаменту «Київводоканалу» 
Олександр Кущ. 

Мешканець багатоповерхівки, 
якому перекрили каналізацію, за-
боргував перед «Київводоканалом» 
більше 4 тис. грн. Повідомлення 
про відключення було залишено на 
дверях його квартири. Для розблоку-
вання йому потрібно погасити борг 
перед компанією, а також оплатити 
послугу підключення до каналізації. 
Її орієнтовна вартість – 2 тис. грн. 

Нагадаємо, станом на 31.05.18 
заборгованість мешканців багато-
поверхівок становить 427 млн грн. 
Недофінансування суттєво впливає 
на можливості «Київводоканалу» 
як підприємства, яке щоденно 

забезпечує водопостачання та 
водовідведення міста з майже 
тримільйонним населенням. 

Тим, хто має заборгованість, 
«Київводоканал» завжди йде на-
зустріч та в разі необхідності про-
понує укласти договір реструкту-
ризації, який можна оформити в 
одному з Центрів обслуговування 
споживачів (ЦОС), або в будь якому 
з численних Центрів комунального 
сервісу (ЦКС). Згідно нового зако-
нодавства «Київводоканал» може 
не тільки обмежити водопоста-
чання боржникам, а й повністю 
відключити від своїх послуг 

21 ЧЕРВНЯ на Михайлівській 
площі біля Міністерства закор-
донних справ України сучасним 
перформансом відкриється IV 
Міжнародний фестиваль мистецтв 
«Anne de Kyiv Fest». Заходи в рам-
ках проекту триватимуть до 15 
липня. 

Офіційне відкриття «Anne de 
Kyiv Fest» відбудеться у колонаді 
МЗС України у синергії зі знаковим 
«МЗС Open Air», адже ці культурні 
події за чотири роки існування ста-
ли знаковими для міжнародного 
культурного життя України. Серед 

інших майданчиків фестивалю: 
Михайлівський Золотоверхий Мо-
настир, Національний музей імені 
Тараса Шевченка, Мистецький 
Арсенал, кнайп-клуб «Купідон», 
галерея «Orthodox», Французький 
інститут в Україні, Сквер Франко-
фонії на Львівській площі. 

Цього року захід відбувається 
за підтримки КМДА, МЗС України, 
Посольств Франції, Бельгії, Канади, 
Мексики, Кіпру, Таїланду. 

Фестиваль, вивчаючи не тільки 
життя Анни Київської, а й її пра-
щурів та нащадків, починає велику 

серію театрально-історичних до-
сліджень. Їх метою є просування 
славетних героїв історії України-
Русі, які наочно демонструють не-
розривний зв’язок нашої держави 
з Європою та світом. Мистецькі 
проекти фестивалю демонструють, 
що Україна повертається в Європу і 
що в родині європейських народів 
свіввітчизники мали питому вагу 
ще від XI століття. 

Першою у великій серії сучас-
них перформансів стане вистава 
«Едігна. Донька Анни Київської 
і Генріха І, початок славного 
Служіння». Дійство готує по-
тужний творчий колектив: Ірма 
Вітовська-Ванца, Федір Стригун, 
Анастасія Блащук, Андрій Єр-
моленко, Остап Ступка, Олексій 
Березюк, Тарас Компаніченко, 
Євген Нищук, Іван Небесний, Іван 
Рябчій, Олег Грищенко, Станіслав 
Кушпітовський. 

Робота над постановкою три-
вала три роки. Свою поетично-
візуальну версію долі Едігни по-
дають поет Олександр Ірванець та 
автор сюжету і постановник ви-
стави Федір Баландін. Дослідження 
складних стосунків двох сильних 
особистостей Анни Ярославни і 
Едігни розгортатиметься на тлі 
нетерпимого «чоловічого» світу 
тогочасної Європи. Вирватись 
зі стереотипів патріархального 
світу, знайти власне «я» і пере-
могти гендерну нерівність – шлях 
королеви Анни і шлях майбутньої 
святої Едігни 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
закликає бюджетні установи та 
інші категорії споживачів тепло-
вої енергії та послуг централі-
зованого опалення і гарячого 
водопостачання у нежитлових 
приміщеннях вчасно укласти 
угоду з новим виконавцем по-
слуг – КП «Київтеплоенерго». Зробити це можна за спрощеною 
процедурою у Центрі договірної роботи, який знаходиться за 
адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 25. Центр працює у будні дні: 
понеділок-п’ятниця, із 08.00 до 17.00. 

За інформацією директора СП «Енергозбут» КП «Київтепло-
енерго» Костянтина Лопатіна, комунальне підприємство спільно з 
Департаментом житлово-комунальної інфраструктури та іншими 
підрозділами і департаментами КМДА працюють над тим, щоб 
до 01.07.2018 усі юридичні особи та бюджетні установи встигли 
укласти договір на постачання теплової енергії та гарячої води з 
КП «Київтеплоенерго». Це необхідно для того, щоб споживачі могли 
отримувати послуги та вчасно розрахуватися із новим постачальни-
ком. При цьому директор СП «Енергозбут» наголосив, що фізичним 
особам укладати новий договір із КП «Київтеплоенерго» варто лише 
у разі відсутності договору з «Київенерго» або закінчення терміну 
його дії, а також якщо змінився власник житла, або встановлюється 
новий лічильник. У такому разі фізичним особам варто звертатися 
у Центр комунального сервісу 

25–28 ЧЕРВНЯ у Києві трива-
тиме ІХ Міжнародний конгрес 
україністів, відкриття якого від-
будеться у Колонній залі КМДА 25 
червня о 10 годині ранку. 

Конгрес є резонансним за-
гальнокультурним і науковим 
заходом, учасниками якого будуть 
понад 500 вітчизняних і зарубіж-
них учених. Це представники 
наукової еліти з Польщі, Білорусі, 
Канади, Молдови, Великобри-
танії, Словаччини, Росії, Сербії, 
Болгарії, Угорщини, Німеччини, 
Італії, Австрії, Канади, США та ін. 
Проведення заходу співпало зі 
100-річчям заснування Україн-
ської академії наук (тепер – На-
ціональна академія наук України), 
кращі досягнення якої буде пред-

ставлено в рамках 11 секцій, 2 
конференцій та 11 круглих столів. 
Окрема конференція приурочена 
до 100-літнього ювілею НАН Укра-
їни – «Національна академія наук 
за 100 років: здобутки, втрати, 
перспективи розвитку». 

У відкритті наукового форуму, 
організатором якого виступає 
НАН України, візьмуть участь 
представники виконавчої та зако-
нодавчої гілок влади та керівники 
вишів. У день відкриття Конгресу 
відбудуться відеопрезентації уні-
кальних праць, наукових видань, 
присвячених актуальним аспек-
там вітчизняної та зарубіжної 
україністики, а також мистецьких 
проектів, виставок, виступи на-
родних гуртів тощо 

Через борги «Київводоканал» може відключити 
квартиру від каналізації

На Михайлівській площі cтартує 
IV Міжнародний фестиваль 
мистецтв «Anne de Kyiv Fest»

У «Київтеплоенерго» 
розповіли, як і де укласти угоду 
на постачання тепла 
і гарячої води

У столиці відбудеться 
ІХ Міжнародний конгрес 
україністів 

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷ – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ß. 
Êîëàñà, 6-à, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêò³â îðåíäè:

– 1 òà 2 ïîâåðõè Öåíòðó ÂÏÑÂÌ «Äåñàíòíèê» íà âóë. Æîëóäåâà, 6-ä, çàãàëüíà ïëîùà 54.40 êâ.ì. Âàðò³ñòü – 924060,0 
ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 3189,25 ãðí (6,43 ãðí çà 1 ãîäèíó). Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ òà ãóðòêîâèõ çàíÿòü. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 
2 ðîêè 364 äí³.

– 1 ïîâåðõ íà áóëüâ. Êîëüöîâà, 7-á, çàãàëüíà ïëîùà 17,10 êâ.ì. Âàðò³ñòü 301430,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 1015,82 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 2,05 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – 
ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ àòåñòàö³¿ çà êóðñ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 5 ðîê³â.

– 2 ïîâåðõ íà âóë. Ðàõìàí³íîâà, 47, çàãàëüíà ïëîùà 72,80 êâ.ì. Âàðò³ñòü 1186240,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 3989,72 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 8,91 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç âèâ÷åííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

– 2 ïîâåðõ íà ïðîñï. Êóðáàñà Ëåñÿ, 9-à, çàãàëüíà ïëîùà 50,40 êâ.ì. Âàðò³ñòü 847940,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 2179,76 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 4,87 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ -ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

– 2 ïîâåðõ íà âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 27-à, çàãàëüíà ïëîùà 111,80 êâ.ì. Âàðò³ñòü 1974700,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 6641,57 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 14,82 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ -ïðîâåäåííÿ   äîäàòêîâèõ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿ òà ðèòì³êè, åéäåòèêè, ëîãîðèòì³êè. Çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

– 2 ïîâåðõ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 63, çàãàëüíà ïëîùà 68,10 êâ.ì. Âàðò³ñòü 1463780,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 3692,38 ãðí, çà 1 ãîäèíó – 8,24 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – 
ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ ñïîðòèâíèõ çàíÿòü. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 424-34-87.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íàï³âï³äâàë çàãàëüíîþ ïëîùåþ 81,90 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, áóä. 7.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº 

áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, 
³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òåðì³í ä³¿ 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 1 ãðí íà ð³ê. áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó 

ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 118,80 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, 11.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 1 676 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 3%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 4190,00 ãðí, 1 êâ. ì – 35,27 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó 

ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 

02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³¿ àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 95,10 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 
çà àäðåñîþ: Â. Íåñòàéêà âóë., 1/18.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 1140830,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (5%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 4753,46 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Âòðà÷åíèé äîãîâ³ð äàðóâàííÿ êâàðòèðè â³ä 1995 ðîêó â ì. Êèºâ³, 
çàðåºñòðîâàíèé â ðåºñòð³ çà ¹5-112 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãîðü-
êîãî, 14, êâ. 17 íà ³ì’ÿ Çàõàð÷óê Íàä³¿ Ìèêîëà¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß;
Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 

Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 11-À, 418-60-41):

 – íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 285 çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà,8-Â, ïëîùåþ 54,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 969 400,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2018 – 6,73 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç 
çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 1063,52 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 239 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Îáîëîíñüêèé,16-Ä, ïëîùåþ 25,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 513 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2018 – 3,59 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî 
ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 93,34 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³; 

 – íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 517 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 9-Á, ïëîùåþ 19,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 380 600,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2018 –2,66 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî 
ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 47,96 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

 – íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 636 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Îáîëîíñüêèé,28-Ã, ïëîùåþ 32,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 641 700,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2018 – 4,49 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî 
ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 80,85 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

 – íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 20 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Îáîëîíñüêèé,32-Á, ïëîùåþ 52,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 057 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2018 –7,34 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç 
çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 132,12 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22; 332-35-56):

– íåæèòëîâ³ ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ â íåæèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïî-
ëÿðíà, 8-À ïëîùåþ 127,3 êâ. ì, âàðò³ñòþ 1 426 300,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ áëàãîä³éíî¿ 
îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ îñ³á-
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ (îðãàí³çàö³ÿ ìàº â³äïîâ³äàòè êâàë³ô³êàö³éíèì êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ïóíêòîì 4.8 Ïîëîæåííÿ 
ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 21.04.2015 
¹ 415/1280), îðåíäíà ñòàâêà – 1 ãðí íà ð³ê, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 0,08 ãðí, áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 
31.03.2018, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà 

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáî-

ëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 
220– 222, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 418-41-98.


