
У День скорботи в місті 
відбулася церемонія 
покладання квітів 
до Могили невідомого 
солдата 
Світ має пам’ятати про страшну війну, 
щоб більше не допустити подібного. 
На цьому під час покладання квітів до 
Могили невідомого солдата 22 черв-
ня наголосив заступник голови КМДА 
Дмитро Давтян. 

«Десятиліття тому цими днями світ 
сколихнула страшна звістка. Розгорала-
ся війна, її жахливі руки дісталися і до 
України. Війна, яка понівечила міста і 
зруйнувала території, перевернула долі 
і забрала життя. Щороку до могил тих, 
кого не дочекалися з поля бою рідні, ми 
кладемо квіти, щоб через віки пам’ятати 
цей біль і щоб більше не повторити його», 
– підкреслив Дмитро Давтян. 

До Дня скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні, який відзначають 
щорічно 22 червня, у столиці тради-
ційно проходять тематичні виставки, 
церемонія покладання квітів, хвилина 
мовчання, поминальні молебні. У заходах 
беруть участь представники державної 
та місцевої влади, ветерани, мешканці 
та гості міста. 

У мерії привітали 
держслужбовців 
з нагоди 100-річчя 
державної служби 
України 

Мер Києва Віталій Кличко в колонній 
залі КМДА привітав держслужбовців-
співробітників столичної держадміні-
страції, РДА з професійним святом – 
100-річчям державної служби. Також 
міський голова вручив державні на-
городи та почесні грамоти і подяки 
Київського міського голови, почесні 
грамоти КМДА. Зокрема звання «За-
служений економіст України» було при-
своєно першому заступнику голови 
КМДА Миколі Поворознику. 

«Цього року ми відзначаємо 100-річчя 
запровадження державної служби в 
Україні. І я радий привітати вас усіх з 
професійним святом, – сказав Віталій 
Володимирович. – На жаль, сьогодні в 
суспільстві не завжди позитивне ставлен-
ня та повага до держслужбовців. І вкрай 
необхідно втілити розпочату реформу 
держслужби. Вона повинна якісно змінити 
інститут державної служби та повернути 
довіру людей до влади». 

Він відзначив, що довіра людей до 
чиновників починається з того, наскільки 
влада здатна оперативно і ефективно 
вирішувати їх проблеми. Саме тому 
суспільство очікує від державних служ-
бовців компетентності, професійності, 
вміння вислухати громадян і допо-
могти їм. 

Голова КМДА зауважив, що на сьогодні 
у структурних підрозділах КМДА та у 
РДА столиці працюють майже 5 тисяч 
державних службовців. Він подякував 
усім присутнім за їх знання, життєвий до-
свід та енергію, які допоможуть втіленню 
тих змін і перетворень, на які сьогодні 
чекають люди.
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Перша серед 
європейських столиць

 �  Київ став членом Світової асоціації автомобільних магістралей

«СЬОГОДНІ у нас приємна новина. Київ 
отримав від Світової асоціації автомобільних 
магістралей сертифікат про офіційний вступ 
нашого міста як суб’єкта до Асоціації, – від-
значив столичний мер Віталій Кличко під 
час офіційної церемонії. – Київ став ще на 
крок ближче до глобальної інформації про 
дорожню інфраструктуру – безпечну, сучасну 
і комфортну. До того ж, наше місто – перша 
столиця в Європі, яка стала окремим суб’єктом 
Асоціації, в основному в організації пред-
ставлені країни на рівні урядів. І ми будемо 
використовувати всі переваги платформи, 
якою є Світова асоціація автомобільних ма-
гістралей, для того, щоб і надалі розвивати 
дорожню інфраструктуру Києва». 

Міський голова наголосив, що оновлення 
доріг є одним із основних напрямків зусиль 
столичної влади. Він нагадав, що тільки за 
останніх чотири роки було капітально від-
ремонтовано більш ніж 667 кілометрів авто-
шляхів і проїздів, а це майже 40% від загальної 
протяжності доріг в мегаполісі. 

«За два останніх роки відремонтовано понад 
500 кілометрів магістралей. І наше завдання 
в найближчі роки – кардинально змінити 
ситуацію з дорогами в столиці», – підкреслив 

голова КМДА та додав, що у планах столичної 
влади на цей рік реконструювати не менше 
ніж 300 кілометрів доріг. 

З представниками Світовій асоціації авто-
мобільних магістралей міська влада обговорила 
низку важливих питань. Зокрема питання 
безпечності доріг та створення комфортної 
транспортної інфраструктури. 

Також очільник столиці запевнив, що Київ 
буде надійним партнером Асоціації. «Ми до-
мовились, що у нас буде лист питань і завдань 
на наступний рік, і світова Асоціація буде нам 
допомагати», – наголосив Віталій Кличко. 

У свою чергу, у Світовій асоціації автомо-
більних магістралей відзначили, що раді вітати 
українську столицю серед членів організації. 

«Я радий передати вам цей сертифікат 
членства тому, що я знаю, як серйозно працює 
Київ над оновленням дорожньої та транспорт-
ної інфраструктури», – зазначив заступник 
генсекретаря Асоціації Робін Себіль. 

Він також пояснив, що Україна продемон-
струвала свою зацікавленість у роботі з ор-
ганізацією, проте на співпрацю із Києвом у 
Світовій асоціації автомобільних магістралей 
покладають особливі надії. 

«Україна справді демонструє свою заці-
кавленість, і вже стала активним членом тех-
нічного комітету Асоціації. Було відновлено 
зацікавленість з боку міністра інфраструк-
тури, від столичної влади. Ми вважаємо, що 
дуже важливо, щоб великі міста були членами 
Асоціації. Тому раді, що Київ приєднався до 
організації», – зазначив заступник генсекре-
таря Асоціації Робін Себіль. 

Також сторони домовилися, що вже наприкінці 
жовтня у Києві відбудеться міжнародний семінар 
Світової асоціації автомобільних магістралей �

Зроблено ще один важливий крок до оновлення й комфорту дорожньої 
інфраструктури столиці України. Учора сертифікат про набуття членства 
Світової асоціації автомобільних магістралей меру Києва Віталію 
Кличку передав заступник генсекретаря Асоціації Робін Себіль. Під час 
зустрічі сторони домовилися, що вже наприкінці жовтня у нашому місті 
відбудеться міжнародний семінар Світової асоціації автомагістралей. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Світова асоціація автомобільних магістралей – це міжнародна некомерційна Асоціація, що здійснює 
свою діяльність в сфері автомобільного транспорту та дорожньої інфраструктури. Рішення про 
заснування Асоціації було ухвалене на I-му Міжнародному дорожньому конгресі в Парижі більше 100 
років тому – в 1908 році. 

Основними завданнями Асоціації є сприяння інтеграції мереж автомагістралей країн у світову 
мережу. Її розвиток, обмін досвідом та впровадження новітніх технологій будівництва, ремонту і 
утримання автодоріг у країнах – членах організації. 

На сьогодні у складі Асоціації є представники зі 142 країн світу, зокрема 121 уряд. Наприклад, уряди 
таких країн, як Австрія, Бельгія, Канада, Китай, Японія, Франція, Німеччина, США. Україна приєдналася до 
організації у 1995 році. Тепер окремим суб’єктом Асоціації стала і столиця нашої держави. 

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

Учора сертифікат про набуття членства Світової асоціації автомобільних магістралей меру Києва Віталію Кличку передав заступник генсекретаря Асоціації Робін СебільУчора сертифікат про набуття членства Світової асоціації автомобільних магістралей меру Києва Віталію Кличку передав заступник генсекретаря Асоціації Робін Себіль
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 66 (1878), вівторок, 26 червня 2018 р.

Додаток до рішення Київської міської ради
від 23.05.2018  року № 846/4910

Основний засіб, який закріплюється на праві господарського відання 
за КП «Госпкомобслуговування» 

№ з/п Інвентарний 
номер

Найменування основного засобу Од. вим. К-ть Дата 
введення в 
експлуата-
цію

Первісна 
балансова 
вартість, 
грн

Сума зносу 
станом на 
01.12.2017, 
грн

Залишкова 
балансова 
вартість 
станом на 
01.12.2017, 
грн 

1. 101490186 Шлюз OpenVox VS-GW1600-8W шт. 1 14.03.17 40000,00 0,00 40000,00

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про закріплення основного засобу за 
КП «Госпкомобслуговування» 

Рішення Київської міської ради № 846/4910 від 23 травня 2018 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи лист Київської міської ради від 08 грудня 2017 року № 225-СК-4270,                 
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 грудня 2017 
року № 040-501, КП «Госпкомобслуговування» від 05 грудня 2017 року № 08/11316-206, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради 
від 23.05.2018 року № 841/4905

Перелік нежитлових будівель спеціального призначення, 
які використовуються іншими особами ніж підприємствами-

балансоутримувачами на умовах оренди або на іншій належній правовій 
підставі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№
Балан-
соутри-
мувач

Орендо-
давець1

Орен-
дар1

Дата до-
говору 

оренди1

Строк 
дого-
вору

Дата 
остан-
нього 

продо-
вження 

до-
говору 

оренди1

Адреса 
примі-
щення2 

Площа 
(згідно з 
техніч-
ною до-
кумен-
тацією 
фак-

тична), 
кв.м3

Цільове 
ви-

корис-
тання за 
догово-
ром, із 
поси-

ланням 
на пункт 

Мето-
дики

Фак-
тичне 

цільове 
вико-

ристан-
ня4

Оренд-
на1 

плата за 
дого-
вором 

(ставка, 
% і сума, 

грн)

Оренд-
на1 

плата, 
спла-

чена за 
остан-

ній 
звітний 
місяць, 

грн

Реквізити 
рішення, яким 
надано дозвіл 
на виконання 
невід’ємних 

поліпшень або 
ремонту (орган, 

дата, номер, 
поліпшення або 

ремонт)5

При-
мітка

Ïðèì³òêè: 
1. ßêùî óêëàäåíî äîãîâ³ð ³íøèé, í³æ äîãîâ³ð îðåíäè, çàçíà÷àþòüñÿ ñòîðîíè ³ ðåêâ³çèòè òàêîãî 

³íøîãî äîãîâîðó. 
2. ßêùî ïðèì³ùåííÿ íå ìàº îô³ö³éíî âèçíà÷åíî¿ àäðåñè, çàçíà÷àþòüñÿ ³íø³ ³äåíòèô³êóþ÷³ 

îçíàêè (íàïðèêëàä, ³íâåíòàðíèé íîìåð).  
3. ßêùî â³äîìî, ùî ôàêòè÷íà ïëîùà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïëîù³ çã³äíî ç òåõí³÷íîþ äîêóìåíòàö³ºþ, 

ï³ñëÿ êîñî¿ ðèñêè çàçíà÷àºòüñÿ òàêà ôàêòè÷íà ïëîùà.
4. Çàïîâíþºòüñÿ, ÿêùî âñòàíîâëåíî, ùî ôàêòè÷íå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 

ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ çã³äíî ³ç äîãîâîðîì.
5. Çàïîâíþºòüñÿ «íå çàñòîñîâóºòüñÿ», àáî «íç», ÿêùî äîçâ³ë íå íàäàâàâñÿ.  

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради 
від 23.05.2018 року № 841/4905

Перелік нежитлових будівель спеціального призначення, 
які використовуються іншими особами ніж підприємствами-

балансоутримувачами без правової підстави або з порушенням заборони, 
встановленої рішенням Київської міської ради від 27 травня 2010 року 
№815/4253 «Про заборону використання сміттєзбірників не за цільовим 

призначенням»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№
Балан-
соутри-
мувач

Орендо-
давець1

Особа, яка 
викорис-

товує при-
міщення 

на підставі 
договору 
оренди, 
укладе-
ного в 

порушення 
встанов-

леної 
заборони2 

або без 
правової 
підстави

Дата до-
говору 

оренди1

Строк 
дого-
вору

Дата 
остан-
нього 

продо-
вження 

до-
говору 

оренди1

Адреса 
примі-
щення3 

Площа 
(згідно з 
техніч-

ною 
доку-

ментаці-
єю/фак-
тична), 

кв.м4

Цільове 
ви-

корис-
тання за 
догово-
ром, із 
поси-

ланням 
на пункт 

Мето-
дики

Фак-
тичне 

цільове 
вико-

ристан-
ня5

Оренд-
на1 

плата за 
дого-
вором 

(ставка, 
% і сума, 

грн)

Оренд-
на1 

плата 
спла-

чена за 
остан-

ній 
звітний 
місяць, 

грн

Реквізити 
рішення, 

яким нада-
но дозвіл на 
виконання 

невід’ємних 
поліпшень 
або ремон-
ту (орган, 

дата, номер, 
поліпшен-

ня або 
ремонт)6

При-
мітка

Ïðèì³òêè: 

1. ßêùî óêëàäåíî äîãîâ³ð ³íøèé, í³æ äîãîâ³ð îðåíäè, çàçíà÷àþòüñÿ ñòîðîíè ³ ðåêâ³çèòè òàêîãî 
³íøîãî äîãîâîðó. 

2. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 òðàâíÿ 2010 ðîêó ¹815/4253 «Ïðî çàáîðîíó âèêîðèñ-
òàííÿ ñì³òòºçá³ðíèê³â íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì».

3. ßêùî ïðèì³ùåííÿ íå ìàº îô³ö³éíî âèçíà÷åíî¿ àäðåñè, çàçíà÷àþòüñÿ ³íø³ ³äåíòèô³êóþ÷³ 
îçíàêè (íàïðèêëàä, ³íâåíòàðíèé íîìåð).  

4. ßêùî â³äîìî, ùî ôàêòè÷íà ïëîùà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïëîù³ çã³äíî ç òåõí³÷íîþ äîêóìåíòàö³ºþ, 
ï³ñëÿ êîñî¿ ðèñêè çàçíà÷àºòüñÿ òàêà ôàêòè÷íà ïëîùà.

5. Çàïîâíþºòüñÿ, ÿêùî âñòàíîâëåíî, ùî ôàêòè÷íå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ çã³äíî ³ç äîãîâîðîì.

6. Çàïîâíþºòüñÿ «íå çàñòîñîâóºòüñÿ», àáî «íç», ÿêùî äîçâ³ë íå íàäàâàâñÿ.  
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток 3 
до рішення Київської міської ради 
від 23.05.2018 року № 841/4905

Перелік нежитлових будівель спеціального призначення, які не 
використовуються за призначенням більше ніж два роки 

1 2 8 9 10 11 12 13 15

№ Балансо-
утримувач

Адреса при-
міщення1 

Площа (згідно 
з технічною 

документацією/
фактична), 

кв.м4

Технічний стан 
приміщення 

(задовільний, 
незадовільний, 

аварійний тощо)

Термін, про-
тягом якого 
приміщення 
не викорис-
товується за 
призначен-

ням3

Причина 
невикорис-

тання

Пропозиції 
щодо по-

дальшого ви-
користання

Примітка

Ïðèì³òêè: 

1. ßêùî ïðèì³ùåííÿ íå ìàº îô³ö³éíî âèçíà÷åíî¿ àäðåñè, çàçíà÷àþòüñÿ ³íø³ ³äåíòèô³êóþ÷³ 
îçíàêè (íàïðèêëàä, ³íâåíòàðíèé íîìåð).  

2. ßêùî â³äîìî, ùî ôàêòè÷íà ïëîùà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïëîù³ çã³äíî ç  òåõí³÷íîþ äîêóìåíòàö³ºþ, 
ï³ñëÿ êîñî¿ ðèñêè çàçíà÷àºòüñÿ òàêà ôàêòè÷íà ïëîùà.

3. Çàçíà÷àºòüñÿ òåðì³í ç â³äîìî¿ äàòè ïî÷àòêó íåâèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ çà ïðèçíà÷åííÿì 
äî äàòè îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ.  

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про окремі питання використання нежитлових об’єктів 
комунальної власності спеціального призначення 

Рішення Київської міської ради № 841/4905 від 23 травня 2018 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України – місто- герой Київ», статей 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 «Про питання 
комунальної власності територіальної громади міста Києва»,  з метою впорядкування правовідносин, пов’язаних із 
забезпеченням належної експлуатації та утримання окремих об’єктів комунальної власності та житлового фонду 
міста Києва, Київська міська рада  

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ 
çà ÊÏ «Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ» îñíîâíèé çàñ³á 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà ÊÏ «Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ» â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíèòè ïðèéìàííÿ-

ïåðåäà÷ó îñíîâíîãî çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 
1 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. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ åêñïëóà-
òàö³¿ òà óòðèìàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó ì³ñòà Êèºâà 
çàáîðîíèòè ï³äïðèºìñòâàì-áàëàíñîóòðèìóâà÷àì 
æèòëîâèõ áóäèíê³â ïðèâàòèçàö³þ òà â³ä÷óæåííÿ 
íåæèòëîâèõ áóä³âåëü, â òîìó ÷èñë³ îêðåìî ðîç-
òàøîâàíèõ, ùî ïîáóäîâàí³ äëÿ çáîðó òà ñîðòó-
âàííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â (ñì³òòºçá³ðíèêè) (äàë³ 
– íåæèòëîâ³ áóä³âë³ ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ).

2. Îêðåìî ðîçòàøîâàí³ íåæèòëîâ³ áóä³âë³ 
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ 
â îðåíäó äëÿ çä³éñíåííÿ  çáîðó òà ñîðòóâàííÿ 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

3. Îêðåìî ðîçòàøîâàí³ íåæèòëîâ³ áóä³âë³ ñïå-
ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ ñòàíîì íà äàòó îïðè-
ëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì á³ëüøå í³æ äâà ðîêè, 
ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ â îðåíäó äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã 
ç ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, òîðã³âë³ 
íåïðîäîâîëü÷èìè òà ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè, 
îêð³ì àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà 
ïèâà. Ïåðåë³ê òàêèõ áóä³âåëü (äàë³ - Ïåðåë³ê) 
çàòâåðäæóºòüñÿ ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ íà ï³äñòàâ³ 
ïðîïîçèö³¿ ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à, 
ïîãîäæåíî¿ ³ç â³äïîâ³äíîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, ³ îïðèëþäíþºòüñÿ 
íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. 

4. Äîðó÷èòè ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ñï³ëüíî ç ï³äïðèºìñòâàìè-
áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â 
ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì  ð³øåííÿì:

4.1. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ âñ³õ íåæèòëîâèõ 
áóä³âåëü ñïåö³àëüíîãî  ïðèçíà÷åííÿ.

4.2. Çä³éñíèòè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, çàêð³-
ïëåííÿ îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 4.1 öüîãî 
ð³øåííÿ, íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà 
â³äïîâ³äíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ³ç ïðèñâîºííÿì 
³íâåíòàðíîãî íîìåðà.

4.3. Ñôîðìóâàòè ³ ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ 
ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
âëàñíîñò³ òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 
ïåðåë³êè íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ñïåö³àëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêàìè äî 
öüîãî ð³øåííÿ çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè:

4.3.1. Âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³íøèìè îñîáàìè 
í³æ ï³äïðèºìñòâàìè-áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè íà 
óìîâàõ îðåíäè àáî íà ³íø³é íàëåæí³é ïðàâîâ³é 
ï³äñòàâ³ (äîäàòîê 1). 

4.3.2. Âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³íøèìè îñîáàìè 
í³æ ï³äïðèºìñòâàìè-áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè áåç 

ïðàâîâî¿ ï³äñòàâè àáî ç ïîðóøåííÿì çàáîðîíè, 
âñòàíîâëåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
27 òðàâíÿ 2010 ðîêó ¹815/4253 «Ïðî çàáîðîíó 
âèêîðèñòàííÿ ñì³òòºçá³ðíèê³â íå çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì» (äîäàòîê 2). 

4.3.3. Íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì 
á³ëüøå í³æ äâà ðîêè ç ìîìåíòó îïðèëþäíåííÿ 
öüîãî ð³øåííÿ (äîäàòîê 3).  

4.4. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî:

àêòóàë³çàö³¿ îö³íêè íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ñïå-
ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà 
óìîâàõ îðåíäè àáî íà ³íø³é íàëåæí³é ïðàâîâ³é 
ï³äñòàâ³, à òàêîæ çàõîä³â ùîäî ïðîäîâæåííÿ öèõ 
äîãîâîð³â ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

âèñåëåííÿ îñ³á, ÿê³ çàéìàþòü íåæèòëîâ³ 
áóä³âë³ ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ áåç ïðàâîâî¿ 
ï³äñòàâè àáî ç ïîðóøåííÿì çàáîðîíè, âñòàíîâ-
ëåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 
òðàâíÿ 2010 ðîêó ¹815/4253 «Ïðî çàáîðîíó 
âèêîðèñòàííÿ ñì³òòºçá³ðíèê³â íå çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì»;

ïðèâåäåííÿ ó íàëåæíèé ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèé 
ñòàí íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè-
áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá.  

4.5. Ïîäàòè íà ðîçãëÿä ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî âêëþ÷åííÿ äî Ïåðåë³êó íåæèòëîâèõ áóä³âåëü 
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âè-
ìîãàì, âèçíà÷åíèì ïóíêòîì 3  öüîãî ð³øåííÿ. 

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè 
çàõîä³â äëÿ ïðèñâîºííÿ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, 
ïîøòîâèõ àäðåñ ³ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà íåæèòëîâ³ 
áóä³âë³ ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äíî 
äî öüîãî ð³øåííÿ ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ â îðåíäó.  

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 òðàâíÿ 2010 
ðîêó ¹815/4253 «Ïðî çàáîðîíó âèêîðèñòàííÿ 
ñì³òòºçá³ðíèê³â íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì».

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷-
íîãî êîìïëåêñó. 

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

№68 (5119)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Çàâåðøåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó 
òåðèòîð³¿ ïðîìðàéîíó «ÒÐÎªÙÈÍÀ» ïî âóë. Ïóõ³âñüê³é 

ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (Çàìîâíèê) òà TOB 
«ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ» (Ðîçðîáíèê), êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 19, 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 25.05.2011 ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â 
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³», ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ 
ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ 
ïðîìðàéîíó «ÒÐÎªÙÈÍÀ» ïî âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ïðîìðàéîíó «ÒÐÎªÙÈÍÀ» ïî âóë. Ïóõ³âñüê³é ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè 
ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³»

Çã³äíî ç ï. 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ 
ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» åêñïîçèö³ÿ ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ 
ïðîìðàéîíó «ÒÐÎªÙÈÍÀ» ïî âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
çíàõîäèëàñü â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîñïåêò Âî-
ëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, 29. Ðîçãëÿä ïðîåêòó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é òðèâàâ 
ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 
â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 103 (5016) â³ä 06.10.2017.

Îçíàéîìèòèñü ç³ çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é 
ãðîìàäñüêîñò³, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïðîìðàéîíó «ÒÐÎªÙÈÍÀ» ïî 
âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè http://kga.gov.ua/

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,20 êâ. ì ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Ìèðîï³ëüñüêà âóë., 13-à.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 289100,00 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 êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (6%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1445,50 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. 

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

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: âóëèöÿ Ðîãîç³âñüêà, áóä. 6.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2018 – 73 300,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóëèöÿ Ðîãîç³âñüêà, 6, òåë. 568-80-86).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðî-

äîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 12%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 753,00 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 ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, 

áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá. 208
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Ê³îòî, 11-à, çàãàëüíà ïëîùà – 112,66 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, âàðò³ñòü 
îá’ºêòà îðåíäè – 1704300,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 3 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1046,27 ãðí, òåðì³í îðåíäè 
2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ 
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ 
ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,4 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Ìèõàéëà Áîé÷óêà, áóä. 1/2. 
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 747000,0 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). 
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà – 6 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 3735,0 

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

ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà 

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

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÊÈßÍ!
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî» ³íôîðìóº ïðî 

íàì³ð çä³éñíèòè ïåðåãëÿä òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè 
êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ», «áþäæåòí³ óñòàíîâè», «³íø³ ñïîæèâà÷³» òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîç-
ðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿», «óïðàâèòåë³ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â». Â³äïîâ³äí³ òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî 
ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ç 01.08.2018 ðîêó.

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì íà ì³ñÿöü

Ïðîåêò òàðèô³â ç ÏÄÂ 1 354,78 31,52

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ 

«íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ

ãðí/êóá.ì 

ç ðóøíèêîñóø-
êàìè áåç ðóøíèêîñóøîê

Ïðîåêò òàðèô³â 
ç ÏÄÂ 80,59 74,52

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ 

«áþäæåòí³ óñòàíîâè» 

Íàéìåíóâàííÿ ãðí/êóá.ì

Ïðîåêò òàðèô³â ç ÏÄÂ 99,14

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ 

«³íø³ ñïîæèâà÷³» 

Íàéìåíóâàííÿ ãðí/êóá.ì

Ïðîåêò òàðèô³â ç ÏÄÂ 99,06

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿

«ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿»

Íàéìåíóâàííÿ ãðí/êóá.ì

Ïðîåêò òàðèô³â ç ÏÄÂ 50,28

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç «óïðàâèòåëÿìè 

áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â»

Íàéìåíóâàííÿ

ãðí/êóá.ì 

ç ðóøíèêîñóø-
êàìè áåç ðóøíèêîñóøîê

Ïðîåêò òàðèô³â 
ç ÏÄÂ 77,78 71,93

Äåòàëüí³øå ç ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî»: www.kte.kiev.ua

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ (çã³äíî ç Íàêàçîì 
¹ 390 â³ä 30.07.2012 ðîêó) çà àäðåñîþ: 02000, ì. Êè¿â, ïë. ²âàíà Ôðàíêà, 5 òà íà åëåêòðîííó àäðåñó info@kte.kmda.go.ua. 



ЖИТТЯ СТОЛИЦІХрещатик
26 червня 2018 р.
№ 68 (5119)

4

Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Â³òàë³é Êóð³ííèé

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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КИЇВ розпочав підготовку до 
відзначення 22-ї річниці Консти-
туції України. На виконання Указу 
Президента України затверджено 
відповідний план заходів. 

Так із 15 червня у Міській спе-
ціалізованій молодіжній бібліо-
теці «Молода гвардія» проходить 
виставка матеріалів «Оберіг нашої 
державності», яка працюватиме 
до 30 червня. До суботи також 
триватиме книжкова виставка 
«Конституція – фундамент право-
вої держави» в Публічній бібліо-
теці ім. Лесі Українки. 

До 28 червня у всіх районах 
Києва організують низку уро-
чистих заходів із відзначення 
22-ї річниці Конституції, по-
кладання квітів до пам’ятників 
та пам’ятних знаків видатним 
історичним діячам українсько-
го державотворення за участю 
представників органів виконав-
чої влади, місцевого самовряду-
вання, громадськості. 

Протягом 25-26 червня від-
будуться інформаційно-просвіт-
ницькі та творчі заходи в дитячих 
таборах відпочинку із денним 
перебуванням школярів на базі 
закладів загальної середньої 
освіти міста. 

У парку «Інтернаціональний» 
27 червня очікується святковий 
концерт «Молодь за Конститу-
цію України». Цього дня також 
проведуть бесіду біля книжкової 
виставки «Оберіг державності» та 
експрес-інформування «Правова 
азбука держави» в Центральній 
бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для 
дітей м. Києва. 

28 червня відбудеться це-
ремонія покладання квітів до 
пам’ятника гетьману Пилипу 
Орлику. Також цього дня за 
участю кращих художніх ама-
торських столичних колективів 
на Співочому полі у Печерському 
ландшафтному парку для киян та 

гостей міста організують святкову 
концертну програму. 

У парках культури і відпочин-
ку «Перемога», «Партизанської 
слави», «Гідропарк», Голосіївсько-
му парку культури і відпочинку 
ім. М. Рильського, Центрально-
му парку культури і відпочинку 
організують святкові народні 
гуляння, концертні програми та 
інші розважальні заходи. 

Упродовж червня триватимуть 
книжкові виставки, огляди літе-
ратури, читацькі конференції 
та інші просвітницькі заходи у 
районних бібліотеках міста. У 
читацькій залі Державного ар-
хіву Києва організують вистав-
ку документів «До 22-ї річниці 
Конституції України». 

Затвердженим планом також 
визначено проведення заходів 
із благоустрою та святкового те-
матичного оформлення столиці 
та інших організаційних питань. 
Зокрема профільним структур-
ним підрозділам доручено упо-
рядкувати об’єкти культурної 
спадщини, провести ремонт й 
оновити пам’ятники та місця 
поховання осіб, котрі загинули у 
боротьбі за свободу і Незалежність 
України, до 28 червня – встано-
вити Державний Прапор України 
на будівлях, електро- і світлових 
опорах столиці. 

У місцях проведення святку-
вання буде забезпечено охорону 
громадського порядку і безпеку 
дорожнього руху, чергування 
карет швидкої допомоги. 

На час підготовки та прове-
дення заходів у разі необхідності 
можливі обмеження руху тран-
спорту, а також зміни у роботі 
міського пасажирського тран-
спорту. 

Нагадаємо, Конституцію – 
Основний Закон України прийня-
то на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 року 

У РАМКАХ міжнародного проекту «Шляхи дружби» 
у Києві 1 липня виконають поему для читця та сим-
фонічного оркестру композитора Аарона Копленда 
«Портрет Лінкольна». Декламатором виступить 
відомий американський актор Джон Малкович. 

У грандіозному концерті на Софійській площі 
братимуть участь Молодіжний оркестр Луїджі Керу-
біні, створений Маестро Ріккардо Муті з найкращих 
молодих виконавців Італії, симфонічний оркестр і хор 
Національної опери України, Камерний хор «Кредо», 
Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського, 
студенти Національної музичної академії України 
ім. П. І. Чайковського, а також 25 молодих вико-
навців із м. Маріуполя (артисти Маріупольського 
муніципального оркестру «Ренесанс» та студенти 
Маріупольського коледжу мистецтв). Хормейстер 
Великого зведеного хору – Богдан Пліш. 

Україну представлятиме, зокрема, одна з найкращих 
сучасних оперних співачок Людмила Монастирська 
(сопрано), солістка Національної опери України та 
запрошена солістка провідних театрів світу – «Ла 
Скала» (м. Мілан), «Метрополітен-Опера» (м. Нью-
Йорк), «Ковент-Гарден» (м. Лондон) та відомий ві-
тчизняний бас Сергій Магера. Також на Софійській 
площі пролунає безсмертна музика Джузеппе Верді 
(від Stabat Mater до Te Deum і до Набукко). 

Захід відбудеться за сприяння столичної влади. 
Початок концерту о 21.00.

У зв’язку з концертом, розпорядженням КМДА 
внесено зміни у рух транспорту в центрі столиці. Зо-
крема передбачено заборону проїзду всіх видів авто 
уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя із 
вул. Володимирською до перехрестя із вул. Малою 
Житомирською) та на вул. Володимирській (від 
перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. 
Великою Житомирською) під час концерту – із 20.00 
до 24.00 відповідно до погодженої схеми організації 
дорожнього руху 

27 ЧЕРВНЯ о 17.00 у столиці від-
будеться церемонія зустрічі учас-
ників литовського телепроекту 
«Національна експедиція», які 
прибудуть на кораблі «Вітаутас 
Великий». Судно пришвартуєть-
ся біля причалу № 10 Річкового 
вокзалу на Подолі. 

Серед гостей: викладач історії 
Вільнюського університету, про-
фесор Альфредас Бумблаускас, ке-
рівник Центру академічних справ 
Вільнюського університету Міколаса 
Ріомеріса, історик д-р Барбара Стан-
кевич, історики Сімонас Тяшкявічюс 
і Лука Лєскаускайтє, музикознавець 
та ведуча теле- і радіопрограм Зіта 
Кєлміцкайтє, природознавець і ве-
дучий радіопрограм Селємонас 
Палтанавічюс, орнітолог Інгріда 

Мяшкінітє, журналіст і телеведучий 
Едмунадас Якілайтіс, журналіст і 
телеведуча Едіта Мілдажітє, теле-
ведучий і спортивний комента-
тор Робертас Пєтраускас, музикант 
Габріелюс Ляуданскас «Сварас», 
автогонщик Бенедіктас Ванагас, 
ресторатор Армінас Дарашявічюс. 
Капітан корабля – Сімас Кнапкіс. 
Загалом команда експедиції скла-
дається із 43 осіб. 

Зазначимо, що унікальний ли-
товський телепроект «Національна 
експедиція» триває в Україні з 22 
червня до 12 липня 2018 року. 

Він існує вже четвертий рік, 
і в ньому беруть участь відомі 
литовські історики, журналісти, 
представники шоу-бізнесу. Про-
ект виконується на замовлення 

Національної телерадіокомпанії 
Литви, відзнятий матеріал тран-
слюється литовським телебаченням 
(планується створити 25 телепере-
дач). Команда експедиції пройде 
Дніпром на історичному кораблі 
«Вітаутас Великий», таким чином 
сприяючи популяризації спільної 
історії Литви і України, знайомлячи 
глядачів з культурою, природними 
та історичними пам’ятками, сьо-
годенням, зміцнюючи зв’язки між 
нашими країнами. 

«Вітаутас Великий» побудова-
ний, відтворюючи старовинний 
литовський корабель XVIII ст., 
фрагменти якого були знайдені 
на річці Нямунас. Його довжи-
на – 13 м, ширина – 2,7 м, вага 
становить 4 т. 

20 червня караван «Національ-
ної експедиції» автотранспортом 
відправився з Вільнюса, зробив 
зупинку у Любліні (Польща) і вже 
22 червня прибув до Львова. Далі 
учасники проекту вирушили до 
Олеська, Підгірців, Луцька, Олики, 
Острога, Житомира. 

25 червня «Національна екс-
педиція» у м. Страхолісся, що 
знаходиться майже у 20 км від 
Прип’яті, спускає на воду корабель 
і далі просувається Дніпром. Під 
час подорожі заплановані зупинки 
і відвідування Києва, Переяслав-
Хмельницького, Канева, Черкас, 
Кременчука, Кам’янського, Дні-
пра, Запоріжжя, села Веселого і 
Херсона. Завершить експедиція 
свій маршрут в Одесі й Білгород-
Дністровському 

У столиці тривають урочистості 
з нагоди 22-ї річниці 
Конституції України

На Софійській площі виступить Джон Малкович 
із симфонічним оркестром

До Києва завітають учасники литовського 
телевізійного проекту «Національна експедиція»

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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