
На столичних ярмарках 
тимчасово заборонено 
продаж швидкопсувної 
продукції 
Тимчасово заборонено реалізацію харчових 
продуктів, що швидко псуються, на сіль-
ськогосподарських та сезонних ярмарках 
в Києві. Таке рішення прийнято учора під 
час наради щодо організації та проведення 
сезонних та сільськогосподарських ярмарків, 
повідомили у Департаменті промисловості 
та розвитку підприємництва КМДА. 

Тимчасова заборона стосується ярмар-
ків, організаторами яких є комунальні під-
приємства, підпорядковані профільному 
департаменту КМДА та РДА. 

Мова йде про заборону реалізації м’яса 
свіжого та м’ясопродуктів, ковбасних та 
м’ясних виробів, молока та молочних про-
дуктів, риби свіжої, мороженої, копченої, 
в’яленої, а також продуктів харчування, 
умови реалізації яких вимагають дотримання 
температури +6°С. 

«Продуктова безпека киян вимагає прий-
няття зваженого та відповідального рішення. 
Не допустити спалахів гострих кишкових 
інфекцій, харчових отруєнь серед спожи-
вачів на столичних ярмарках – обов’язок їх 
організаторів. Заборона тимчасова і діє до 
моменту отримання роз’яснень від ГУ Держ-
продспоживслужби щодо транспортуван-
ня, реалізації та зберігання продукції, що 
швидко псується», – наголосив директор 
Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва Андрій Мельничук. 

Крім того, під час проведення ярмаркових 
заходів організатори повинні забезпечити 
безумовне дотримання розпорядження 
КМДА «Про проведення ярмарків в місті 
Києві» (зі змінами). Зокрема мова йде про 
недопущення до реалізації продукції, що не 
пройшла ветеринарно-санітарну експертизу 
та без наявності документів про проходження 
й підтвердження її безпечності та якості. 

У всіх районах міста 
ремонтують дорожнє 
покриття 

Масштабні роботи із капремонту тривають на 
вул. Назарівській, Сім’ї Кульженків, Ярославів 
Вал, Алматинській, Генерала Родимцева, 
Заболотного, просп. Палладіна та інших. На 
цих об’єктах, залежно від стадії оновлення, 
київавтодорівці виконують широкий спектр 
робіт: від облаштування основи дорожнього 
одягу проїжджої частини та відновлення 
тротуарів до ремонту зливоприймальної 
системи і заміни асфальтобетонного покриття. 

У рамках поточного (середнього) ремонту 
відновлюють покриття на вулицях Семашка, 
Рибній, Міській, Над’ярній, низці пішохідних 
мостів на перетині просп. Перемоги та Кіль-
цевої дороги тощо. 

На естакадному виїзді 
на Південний мостовий 
перехід зі Столичного 
шосе обмежено рух 
транспорту 

До 22.00 18 липня у зв’язку із капітальним 
ремонтом деформаційних швів на естакад-
ному виїзді на Південний мостовий перехід 
зі Столичного шосе буде частково обмежено 
рух транспорту у першій смузі руху.
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Вимушений, 
але необхідний крок

 �  Без підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті 
не уникнути кризи у транспортній сфері Києва

«МИ ВИМУШЕНІ зробити цей складний 
крок. – Незважаючи на політичні рейтинги 
і спекуляції, яких навколо цього питання 
багато. Бо треба бути відповідальними і чесно 
говорити, що інакше нам не уникнути кризи 
у транспортній сфері столиці», – заявив мер 
Києва Віталій Кличко. 

Він пояснив, що наразі комунальні пе-
ревізники міста працюють у збиток. Тож 
отримані від підвищення тарифів кошти 
будуть спрямовані на розвиток транспортної 
інфраструктури, ремонт і закупівлю рухомого 
складу, підвищення заробітних плат праців-
никам. Також підвищення вартості дозволить 
зменшити суми дотацій, що виділяються на 
покриття збитків підприємств транспорту. 

«Останнє підвищення тарифів до економіч-
но обґрунтованого рівня відбулось у лютому 
2015 року. А у 2017-му – лише коригування 
окремих його складових. А тим часом в країні 
зросли тарифи на електроенергію – у 5,4 раза, 
вартість дизельного палива – у 1,5 раза, вар-
тість шин – у 1,5 раза. Індекс споживчих цін 

за період 2015-2017 років становить 183%, – 
додав Віталій Володимирович. – Разом з 
тим, через недостатній рівень зарплати як 
у «Київпастрансу», так і «Метрополітену» 
недоукомплектований штат фахівців. Так, 
«Київпастрансу» не вистачає однієї четвертої 
від штату працівників – там 2 434 незаповне-
них вакансії. «Київському метрополітену» 
дещо менше – у них на сьогодні 468 віль-
них вакансій. А від укомплектованості цих 
підприємств залежить і безпека киян, які 
користуються громадським транспортом». 

За його словами, потребує також ремонту 
і рухомий склад підземки, яким щодня ко-
ристуються в середньому півтора мільйона 
пасажирів. Також є потреба у придбанні нових 
вагонів та ремонті 13 станцій метро. 

«Останнє, на чому хочу наголосити: сьо-
годні всі маніпулюють цифрою 8 гривень за 
проїзд. Це вартість разової поїздки! Для тих, 
хто користується столичним транспортом 
регулярно, проїзд коштуватиме 6,50 грн в 
середньому. І це все одно нижче його собівар-

тості!» – підкреслив Віталій Кличко та додав, 
що столична влада залишає безкоштовний 
проїзд для пільгових категорій киян. 

До речі, учора на пленарному засіданні 
Київради депутати внесли зміни до міської 
цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 
на 2016 – 2018 роки. Відповідно до рішення, 
для пільговиків проїзд у наземному транспорті 
за відповідними посвідченнями продовжено 
до кінця року. Таким чином, власники Картки 
киянина, які не встигли її замінити, матимуть 
додатково півроку для переоформлення, при 
цьому не втрачаючи пільги на проїзд у на-
земному громадському транспорті. 

«Цим рішенням ми продовжуємо можли-
вість використовувати пільгове посвідчен-
ня для проїзду у громадському наземному 
транспорті з 1 липня 2018 року до 1 січня 
2019-го. Після зазначеного терміну в пов-
ноцінну дію вступає Картка киянина. Вона 
замінить пільгові посвідчення. До того часу 
увесь наземний транспорт столиці має бути 
обладнаним автоматизованою системою для 
оплати проїзду та обліку пасажирів», – по-
відомив директор Департаменту соціальної 
політики КМДА Юрій Крикунов. 

Зазначимо, міська влада планує найближ-
чим часом оснастити весь рухомий склад 
комунального транспорту та турнікети на 
станціях швидкісного трамваю, міської елек-
трички та фунікулеру валідаторами для зчи-
тування електронних квитків для проїзду, в 
тому числі і Карток киянина. До слова, наразі 
її перевагами користуються вже близько 700 
тисяч мешканців столиці �

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив учора на 
початку засідання Київради. Виступаючи перед депутатами, він 
відзначив, що для забезпечення життєдіяльності столиці владі 
доводиться ухвалювати і непопулярні рішення, зокрема щодо 
підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, яке має 
відбутися з 14 липня. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»

Для забезпечення життєдіяльності столиці владі міста доводиться ухвалювати і непопулярні рішення, зокрема щодо підвищення вартості проїзду в громадському 
транспорті, яке має відбутися з 14 липня
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ДОКУМЕНТХрещатик
6 липня 2018 р.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 69 (1881), п’ятниця, 6 липня 2018 р.

Про скасування рішення Київської міської ради від 
22 червня 2017 року № 637/2799 «Про передачу в 

оренду нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва єдиному претенденту 

на право оренди» 
Рішення Київської міської ради № 847/4911 від 23 травня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна терито-
ріальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, 
враховуючи лист ТОВ «РІКОВЕРІ ЛАЙФ» від 06 грудня 2017 року щодо відмови в укладанні договору оренди майна 
територіальної громади міста Києва, з метою ефективного використання нерухомого майна територіальної громади 
міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення Київської міської ради 
від  23.05.2018 року № 843/4907

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної 

громади  міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу на аукціоні 
яких надається комунальній аварійно-рятувальній службі «Київська 

служба  порятунку» 

№ Найменування транспортного засобу 
та його  технічна характеристика Рік випуску

Первісна 
балансова 

вартість, грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на  
01.03.2017, грн

Знос станом 
на 01.03.2017, 

грн
Підстава для 

списання

1
ЗИЛ-131, державний № АА 8700 НР, 
кузов № 007695040403/4404G,  
інв. № 221123, пробіг   31261 км

1962 2430,00 0,00 2430,00
Акт про списання 

автотранспорт-
них засобів від  
14.03.2017 № 2

2
ВАЗ-21213, державний № АА 3233 ІВ, 
кузов № ХТА21213ОТ1188262, 
інв. № 221222, пробіг 229354 км

1996 23942,00 0,00 23942,00
Акт про списання 

автотранспорт-
них засобів від  
14.03.2017 № 1

ВСЬОГО: - 26372,00 - 23942,00 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу комунальній аварійно-рятувальній 
службі «Київська служба порятунку» на списання шляхом  
продажу  на аукціоні транспортних засобів, які належать 

до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва  

Рішення Київської міської ради № 843/4907 від 23 травня 2018 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 7 Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  рішення  Київської  міської ради від  19  
липня  2005 року  № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, уста-
нов та організацій комунальної  власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення комунальної 
аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» від 14 березня 2017 року № 132 (224-63) та погодження 
Департаменту  міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 березня 2017 року № 064-2716, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

3
Пруд-відстійник на 
вул. Ревуцького, 40, 
інв. № 10320044

1993 769963,87 248788,97 521174,9 Акт на списання основних 
засобів від 21.08.2017 № 5

4
Пруд-відстійник на 
вул.  Ревуцького, 40, 
інв. № 10320141

1993 769963,86 312978,29 456985,57 Акт на списання основних 
засобів від 21.08.2017 № 6

5
Пісколовка на 3 відділення 
на  вул. Ревуцького, 40,  
інв. № 10320046

1993 19448,65 7440,34 12008,31 Акт на списання основних 
засобів від 21.08.2017 № 8

6
Каналізаційна насосна 
станція на  вул. Ревуцько-
го, 40, інв. № 10320050

1993 374047,53 198285,83 175761,7 Акт на списання основних 
засобів від 21.08.2017 № 2

7
Ілова площадка  2 на 
вул. Ревуцького, 40, 
інв. № 10320049

1993 49050,09 17212,3 31837,79 Акт на списання основних 
засобів від 21.08.2017 № 7

8
Ілова площадка 1 на 
вул. Ревуцького, 40, 
інв. № 10320048

1993 49048,73 17211,59 31837,14 Акт на списання основних 
засобів від 21.08.2017 № 3

9
Виробничо-допоміжна 
будівля на вул. Ревуцького, 
40, інв. № 10320051

1993 229590,5 115042,37 114548,13 Акт на списання основних 
засобів від 21.08.2017 № 9

ВСЬОГО: - 3064371,04 1165748,66 1898622,38 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення Київської міської ради
від 23.05.2018 року № 842/4906

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, обліковуються на балансі 
комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва «Плесо», дозвіл на знесення  та списання шляхом ліквідації 
яких надається

№ 
п/п

Найменування основних 
засобів та їх технічні 

характеристики

Дата 
введення в 
експлуата-

цію

Первісна 
балансова 

вартість, грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
31.07.2017, грн

Знос станом на 
31.07.2017, грн Підстава для списання

1 Огорожа на вул.  Ревуцько-
го, 40,  інв. № 1090051/0 1993 33293,94 0 33293,94 Акт на списання основних 

засобів від 21.08.2017 № 1

2
Пруд-відстійник на 
вул. Ревуцького, 40, 
інв. № 10320045

1993 769963,87 248788,97 521174,9 Акт на списання основних 
засобів від 21.08.2017 № 4

Про надання дозволу на знесення та списання основних 
засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та обліковуються на 
балансі комунального підприємства виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації 

земель водного фонду м. Києва «Плесо» 
Рішення Київської міської ради № 842/4906 від 23 травня 2018 року

Відповідно до  частини третьої статті 78 Господарського кодексу України,  частини п’ятої статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 
«Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної 
власності територіальної громади міста Києва»,  враховуючи звернення комунального підприємства  виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації 
земель водного фонду  м. Києва «Плесо» від 23 серпня 2017 року № 3079, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

 Ñêàñóâàòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
22 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 637/2799 «Ïðî ïåðåäà÷ó 
â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî îðåíäè». 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüí³é àâàð³éíî-ðÿ-
òóâàëüí³é ñëóæá³  «Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó» 
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà 
ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëü-
òàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüí³é àâàð³éíî-ðÿòóâàëüí³é ñëóæá³ 
«Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó»:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ  çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1  öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà çíåñåííÿ  òà ñïèñàííÿ 
øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëå-
æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà îáë³êîâóþòüñÿ  íà áà-
ëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà  âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ  
òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà 
«Ïëåñî», çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî  
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî 
îõîðîí³, óòðèìàííþ  òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü 

âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà «Ïëåñî» âèêîðèñòàòè 
ïðèäàòí³ ìàòåð³àëè çíåñåíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, à 
íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà  ìàòåð³àëè ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, 
ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ç ïî-
äàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â 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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Космонавта Волкова, 18-20-а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 43/4107 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини 
першої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою 
зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердже-
них наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,4 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Êîñìîíàâòà 
Âîëêîâà, 18-20-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
(êàäàñòðîâèé íîìåð: 8000000000:62:026:0043), 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî âè-
çíà÷åíà ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
ðîêó ¹ 806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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РЕКЛАМА Хрещатик
6 липня 2018 р.

№71 (5122)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â 
îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:
– ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíå íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ 

îêðåìî ñòîÿ÷î¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 148-à, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî 
àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (2,0 êâ. ì), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà 
ñòàíîâèòü 9% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 ñòàíîâèòü 
48 800,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 366,00 ãðí. áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿;

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,94 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ãîñïî-
äàð÷îãî áëîêó íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 172-á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (40,94 êâ. ì), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. 
Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 1% (íà ïëîùó, ùî íå ïåðåâèùóº 20 êâ. ì) òà 2% (íà ÷àñòèíó ïëîù³ á³ëüøå í³æ 
20 êâ. ì äî 50 êâ. ì) â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 ñòàíîâèòü 
638 160,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 803,81 ãðí.áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿;

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,10 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ 5-òè 
ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Õàð÷åíêà ªâãåíà, 41, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî 
îá’ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó (19,10 êâ. ì), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà 
ñòàâêà ñòàíîâèòü 6% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 ñòàíî-
âèòü 160520,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 802,60 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà» (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. 
Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 301 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ» (àäðåñà: Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 

04070, òåë. (044) 254-65-52) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïî îá’ºêòó 
«Êàï³òàëüíèé ðåìîíò êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ ç îðãàí³çàö³ºþ êðóãîâîãî ðóõó òðîëåéáóñ³â íà Ì³íñüê³é 
ïëîù³ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ â. î. äèðåêòîðà ç òðàíñïîðòó ÊÏ 
«ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ» Ëèòâèíîâà Ñ. Ä. (ëèñò â³ä 05.02.18 ¹ 314/305).

Ðîáî÷èì ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ: ïðèâåäåííÿ â íàëåæíèé òåõí³÷íèé ñòàí ³ñíóþ÷î¿ êîíòàêòíî¿ 
ìåðåæ³ ç çàì³íîþ êîíòàêòíèõ ïðîâîä³â, îïîð, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó íåçàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, åëåìåíò³â ï³ä-
â³ñêè ³ æèâëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ; çàì³íà âñ³õ ñïåö÷àñòèí êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ 
íà íîâ³; äâà ñòóïåíÿ ³çîëÿö³¿ ïî â³äíîøåííþ äî îïîð ³ ñòðóìîâåäó÷èõ åëåìåíò³â êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³.

Êàï³òàëüíèé ðåìîíò òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ äîçâîëèòü îïòèì³çóâàòè 
ðîáîòó ì³ñüêèõ òðàíñïîðòíèõ ìàðøðóò³â òà ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ ³ áåçïåêè ïåðåâåçåííÿ 
ïàñàæèð³â, ùî â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ ïîêðàùèòü åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ðîçðîáëÿ-
þòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, òà çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ 
îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ ³ çàõèñíèõ çàõîä³â. Âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî êàï³òàëüíîìó ðåìîíòó îá’ºêòà 
áóäå ñóïðîâîäæóâàòèñü âïëèâîì íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä áóä³âåëüíèõ 
ìàøèí òà àâòîòðàíñïîðòó, øóìîâèì íàâàíòàæåííÿì. Ïðîöåñ ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè, ùî óòâî-
ðÿòüñÿ â ïåð³îä ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà, âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äõîäè». Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàïðàâëÿòè ïðîòÿãîì 30 äí³â ç 
äàòè ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ», Íàáåðåæíå øîñå, 
2, ì. Êè¿â, 04070, òåë. (044) 254-65-52.

16.07.2018 îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà 
Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹120, 
ñóääÿ Âºêóà Í. Ã.) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ 
¹ 826/3495/18 çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà ì. Êèºâà 
â ³íòåðåñàõ äåðæàâè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì 
òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2016 ¹ 1003/4010 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè 
òà çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â³äðàäíèé, 36, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,0 êâ.ì, 
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 566,67 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè ñòàíîâèòü 8500,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 30 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ñòàíîâèòü 680 
000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè 
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Ô³ë³ÿ «Óêðà¿íñüêà çàë³çíè÷íà øâèäê³ñíà êîìïàí³ÿ», ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà çàë³çíèöÿ», êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ 40123444
³íôîðìóº ïðî íàì³ð ïðîâàäèòè ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü òà îö³íêó ¿¿ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ:
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (àäðåñà äëÿ ëèñòóâàííÿ): 02096, ì. Êè¿â, âóë. Ïðè-

âîêçàëüíà, áóä. 3, òåë./ôàêñ: (+38044-465-99-10, +38044-465-18-48), e-mail: 
ursc_secretary@uz.gov.ua

 2. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà, òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè:  
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà:
Áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷îãî êîðïóñó ¹ 3 äëÿ ñåðåäíüîãî òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó 

øâèäê³ñíèõ ïî¿çä³â íà òåõí³÷í³é ïàñàæèðñüê³é ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî çàë³çíè÷íîãî 
âóçëà â ðàéîí³  ñòàíö³¿ Äàðíèöÿ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ 
ñó÷àñíî¿ ðåìîíòíî¿ áàçè ç ðåìîíòó òà òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ øâèäê³ñíîãî 
ðóõîìîãî ñêëàäó âèðîáíèöòâà  «Hyundai», «Skoda» òà ÏÀÒ «ÊÂÁÇ» ç íîâ³òí³ìè 
â³ò÷èçíÿíèìè òà ³ìïîðòíèìè òåõíîëîã³ÿìè. 

Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ïåðåäáà÷àþòü: îäíî÷àñíèé ðåìîíò óñ³õ âóçë³â ³ äåòàëåé 
ïî¿çäà íà òðüîõ ð³âíÿõ ðóõîìîãî ñêëàäó: âñåðåäèí³ âàãîí³â, íà äàõó, ï³äâàãîííîìó  
ð³âí³; îñíàùåííÿ öåõó çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü îäíî÷àñíî ïåðåâ³ðèòè âñ³ ñèñòåìè 
â ñêëàä³ ïî¿çäà ï³ñëÿ ðåìîíòó ³ â ö³ëîìó ïðàöåçäàòí³ñòü åëåêòðîïî¿çäó áåç ïåðå-
ñóâàíü ðóõîìîãî ñêëàäó, ïîâíèé çàìêíóòèé öèêë êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ³ç çàì³íîþ 
³ ä³àãíîñòèêîþ âñüîãî îáëàäíàííÿ íà îäíîìó øëÿõó; òàêîæ áóäå âñòàíîâëåíî ³ 
îáëàäíàííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ ³ îáòî÷óâàííÿ êîë³ñíèõ ïàð ïàñàæèðñüêîãî ðóõîìîãî 
ñêëàäó, ïåðåäáà÷åíî îñâîºííÿ íîâ³òí³õ çàñîá³â íåðóéí³âíîãî êîíòðîëþ ðàì â³çê³â, 
ñòåíä³â äëÿ ðåìîíòó ³ âèïðîáóâàíü ãîëîâíèõ êîìïðåñîð³â, ïíåâìàòè÷íèõ áàëîí³â 
âòîðèííî¿ ñèñòåìè ï³äâ³øóâàííÿ, öèë³íäðè÷íèõ ïðóæèí, ã³äðàâë³÷íèõ ãàñèòåë³â 
êîëèâàíü, åëåêòðîííîãî îáëàäíàííÿ òà ³íøîãî . 

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà ¹ 1: 
Òåõíîëîã³ÿ ïîâàãîííîãî àáî ïîñåêö³éíîãî ðåìîíòó,  äëÿ ïåðåâ³ðêè âèêîðèñ-

òîâóºòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíà êîë³ÿ.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà ¹ 2: 
Â³äñóòíÿ.
3. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðèòîð³àëüí³ àëü-

òåðíàòèâè: 
Áóä³âíèöòâî êîìïëåêñó ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè íà òåðèòîð³¿ ÄÒÃÎ «Ï³âäåííî-

Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» ì³æ êîë³ÿìè ïàðíîãî ñîðòóâàëüíîãî òà Ïîëòàâñüêîãî ïàðê³â, 
â ðàéîí³ ñòàíö³¿ Äàðíèöÿ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. Ïëîùàäêà áóä³âíèöòâà ðîçòàøîâàíà âçäîâæ ãîëîâíî¿ çàë³çíè÷íî¿ 
êîë³¿ íà íàïðÿìêó Êè¿â – Í³æèí.

Âèá³ð ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà çä³éñíåíî íà îñíîâ³ ðîçãëÿäó 
àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â ç óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ ³ñíóþ÷îãî ³íæåíåðíîãî òà 
òðàíñïîðòíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:  òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 1.
Àëüòåðíàòèâí³ âàð³àíòè ðîçì³ùåííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà â³äñóòí³, â çâ’ÿçêó  ç 

òåðèòîð³àëüíîþ ïðèâ’ÿçêîþ äî ³ñíóþ÷î¿ òåõí³÷íî¿ ïàñàæèðñüêî¿ ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî 
çàë³çíè÷íîãî âóçëà â ðàéîí³ ñòàíö³¿ Äàðíèöÿ.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:  òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2.
Â³äñóòíÿ
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:  
Ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ ðåìîíòíî¿ áàçè ç ðåìîíòó òà òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 

øâèäê³ñíîãî ðóõîìîãî ñêëàäó âèðîáíèöòâà «Hyundai», «Skoda» òà ÏÀÒ «ÊÂÁÇ» 
ç ñó÷àñíèìè â³ò÷èçíÿíèìè òà ³ìïîðòíèìè òåõíîëîã³ÿìè ñïðÿìîâàíå íà çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïåêè ðóõó òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ áåçïåêè ïåðåâåçåíü. Ïîçèòèâíèì 
íàñë³äêàìè ïðîâåäåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ïîêðàùåííÿ çðó÷íîñò³ òà ÿêîñò³ 
îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â.

Áóä³âíèöòâî êîìïëåêñó çàáåçïå÷óº ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³ ðîá³òíèê³â ï³ä-
ïðèºìñòâà. 

Âïëèâ åêñïëóàòàö³¿ áóä³âë³, ñïîðóä òà ¿¿ äîïîì³æíèõ ï³äðîçä³ë³â âèðîáíè÷îãî 
êîðïóñó ¹ 3 äëÿ ñåðåäíüîãî òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó øâèäê³ñíèõ ïî¿çä³â âíàñë³äîê 
¿õ íèçüêî¿ êàòåãîð³¿ íåáåçïåêè äëÿ äîâê³ëëÿ, íå áóäå ñïðè÷èíÿòè íåãàòèâíîãî 
âïëèâó íà ñòàí çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ íà ïðèëåãë³é òåðèòîð³¿.

Ïîçèòèâíèé àñïåêò – ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ íàñåëåííÿ ïðè áóä³âíèöòâ³ 
òà åêñïëóàòàö³¿, ÿêå ïðîæèâàº â ìåæàõ äàíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó. Êð³ì 
òîãî, ñïëàò³ ïîäàòê³â â ì³ñöåâ³ áþäæåòè. 

5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî): 

Ïðîåêò ïåðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî âèðîáíè÷îãî êîðïóñó ¹ 3 òà àâòîãàðàæ ç 
ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì.

Àâòîãàðàæ ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì òåõí³÷íî¿ ïàñàæèðñüêî¿ ñòàíö³¿ â ðàéîí³ 
ñòàíö³¿ Äàðíèöÿ ïðèçíà÷åíî äëÿ çáåð³ãàííÿ ³ ðåìîíòó ïåðåñóâíèõ çàñîá³â âè-
ðîáíèöòâà. Ïëîùà òåðèòîð³¿ ÒÏÑ Äàðíèöüêîãî äåïî ñòàíîâèòü 8,9  ãà.  

Ïðîåêòíîþ ïîòóæí³ñòþ ïåðåäáà÷åíî çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ âñ³õ âèä³â 
ðåìîíò³â ³ çä³éñíþâàòè åê³ï³ðîâêó 20 åëåêòðîïî¿çä³â íà äîáó.

Ó âèðîáíè÷îìó êîðïóñ³ ¹ 3 ïåðåäáà÷åí³ íàñòóïí³ â³ää³ëåííÿ òà ä³ëüíèö³: 
â³çêîâå â³ää³ëåííÿ, êîëåñî-òîêàðíå â³ää³ëåííÿ, â³ää³ëåííÿ ðåìîíòó ÒÅÄ, â³ä-
ä³ëåííÿ ðåìîíòó áóêñîâèõ âóçë³â, â³ää³ëåííÿ ðåìîíòó êîíâåíòîð/³íâåíòîð³â  òà 
ãîëîâíèõ òðàíñôîðìàòîð³â, â³ää³ëåííÿ ðåìîíòó ÎÂ³Ê, àâòîãàëüìîâå â³ää³ëåííÿ, 
â³ää³ëåííÿ ðåìîíòó êîìïðåñîð³â, â³ää³ëåííÿ çàðÿäêè àêóìóëÿòîðíèõ áàòàðåé. 
Çàðÿäêà ëóæíèõ àêóìóëÿòîðíèõ áàòàðåé,  â³ää³ëåííÿ çàðÿäêè àêóìóëÿòîðíèõ 
áàòàðåé. Çàðÿäêà êèñëîòíèõ àêóìóëÿòîðíèõ áàòàðåé, ä³ëüíèöÿ ðåìîíòó òóàëåòíèõ 
ìîäóë³â, â³ää³ëåííÿ ðåìîíòó ïðèëàä³â áåçïåêè.

Â àâòîãàðàæ³ ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì ïåðåäáà÷åí³ íàñòóïí³ â³ää³ëåííÿ: 
ä³ëüíèöÿ ðåìîíòó îáëàäíàííÿ, çàðÿäíà, çâàðþâàëüíå â³ää³ëåííÿ, ä³ëüíèöÿ ÏÐ 
òà ÒÎ, ñëþñàðíî-ìåõàí³÷íå â³ää³ëåííÿ.

6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåð-
íàòèâàìè:

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1:
Äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ, ïðîòèïîæåæíèõ, ì³ñòîáóä³-

âåëüíèõ é òåðèòîð³àëüíèõ îáìåæåíü çã³äíî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, â 
ò.÷. ÄÑÏ-173, äîòðèìàííÿ íîðìàòèâ³â ÃÄÂ òà ÃÄÊ, ÿê ïðè ïëàíîâàí³é ä³ÿëüíîñò³ 
òàê ³ çà àëüòåðíàòèâàìè. 

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2:
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà  â³äñóòíÿ.
Ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1,2:
Òåðèòîð³àëüí³ àëüòåðíàòèâè â³äñóòí³.
7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà 

àëüòåðíàòèâàìè: 
Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1.
Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³, ã³äðîëîã³÷í³, åêîëîã³÷í³, àð-

õåîëîã³÷í³ òà ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóâàòèìóòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó îáñÿç³, çã³äíî 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îõîðîííèõ â³äíîâëþâàíèõ, 
çàõèñíèõ òà êîìïåíñàö³éíèõ çàõîä³â.

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà  â³äñóòíÿ
Ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1,2.
Â çâ’ÿçêó  ç òåðèòîð³àëüíîþ ïðèâ’ÿçêîþ äî ³ñíóþ÷î¿ òåõí³÷íî¿ ïàñàæèðñüêî¿ 

ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî çàë³çíè÷íîãî âóçëà â ðàéîí³ ñòàíö³¿ Äàðíèöÿ, àëüòåðíàòèâè 
â³äñóòí³. 

 8. Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè ìîæëèâîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ: Ùîäî 
òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1. 

Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà äîâê³ëëÿ âêëþ÷àþòü: 
Êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ îá’ºêòà íå º ä³ÿëüí³ñòþ, ùî 

ìîæå âïëèíóòè íà êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò â ïðèëåãë³é ì³ñöåâîñò³.
Ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå: âïëèâ â³äáóâàºòüñÿ â ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿  âèðîáíè÷îãî 

êîðïóñó ¹3. Ç óðàõóâàííÿì ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â, î÷³êóâàíèé 
âïëèâ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê åêîëîã³÷íî äîïóñòèìèé. 

Âîäíå ñåðåäîâèùå: ïðè øòàòíîìó ðåæèì³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ç óðàõóâàí-
íÿì âïðîâàäæåííÿ ïåðåäáà÷åíèõ îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íèõ òà ïðèðîäîîõîðîííèõ 
çàõîä³â – âïëèâ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê åêîëîã³÷íî äîïóñòèìèé.

Ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå: ïðîåêòîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íå ïåðåäáà÷àº ãëîáàëüíèõ 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, íå ïîòðåáóº çì³íè ëàíäøàôòó, âèêëþ÷àº âïëèâè íà îñíîâí³ 
åëåìåíòè ãåîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðíî-òåêòîí³÷íî¿ áóäîâè òà íå âèêëèêàº çì³í ³ñ-
íóþ÷èõ åíäîãåííèõ ³ åêçîãåííèõ ÿâèù ïðèðîäíîãî é òåõíîãåííîãî ïîãîäæåííÿ.

¥ðóíò òà çåìåëüí³ ðåñóðñè: â ìåæàõ ìàéäàí÷èê³â áóä³âíèöòâà âïëèâ íà ́ ðóíòè 
ïîëÿãàº ó çàáðóäíåíí³ òåðèòîð³¿ ïàëèâî-ìàñòèëüíèìè ìàòåð³àëàìè, ñì³òòÿì. 
Âåðõí³é ðîäþ÷èé øàð ´ðóíòó â³äñóòí³é. Ïðè áóä³âíèöòâ³ êîìïëåêñó òåõí³÷íî¿ 
ïàñàæèðñüêî¿ ñòàíö³¿ –  âïëèâ  â ìåæàõ ä³þ÷èõ íîðìàòèâ³â.  Ïðè åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòó âïëèâ íà çåìåëüí³ ðåñóðñè íå î÷³êóºòüñÿ.

Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä: ó ìåæàõ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà òåðèòîð³¿ é îá’ºêòè  
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó â³äñóòí³. 

Ðîñëèííèé, òâàðèííèé ñâ³ò: âïëèâ, ó çâ’ÿçêó ç íåçíà÷íîþ êîíöåíòðàö³ºþ âèêèä³â 
â íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, îö³íþºòüñÿ, ÿê íåçíà÷íèé.

Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ): íîñèòü ïîçèòèâíèé àñïåêò 
(ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ì³ñöåâó åêîíîì³êó; çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é â åêîíîì³êó 
ðàéîíó). Âïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º âàãîìèì âíåñêîì ó ðîçâèòîê 
ÿê ðåã³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, òàê ³ åêîíîì³êè Óêðà¿íè â ö³ëîìó.

Íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íå ñïðè÷èíÿº 
ïîðóøåííÿ íàâêîëèøíüîãî òåõíîãåííîãî ñåðåäîâèùà çà óìîâ êîìïëåêñíîãî 
äîòðèìàííÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿. Ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè, ³ñòîð³¿ ³ êóëüòóðè (ÿê 
îá’ºêòè çàáóäîâè), çîíè ðåêðåàö³¿, êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòó òà ³íø³ åëåìåíòè 
òåõíîãåííîãî ñåðåäîâèùà â çîí³ âïëèâó îá’ºêòà â³äñóòí³.

Â³äõîäè: ïðîöåñ óòâîðåííÿ òà ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ðåãóëþºòüñÿ âèìîãàìè 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äõîäè».

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2:
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà  â³äñóòíÿ.
Ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1,2.
Àëüòåðíàòèâè â³äñóòí³.
9. Íàëåæí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ïåðøî¿ ÷è äðóãî¿ êàòåãîð³¿ 

âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ 
òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷èòè â³äïîâ³äíèé ïóíêò 
³ ÷àñòèíó ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»):

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íàëåæèòü äî äðóãî¿ êàòåãîð³¿ âèä³â ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà 
äîâê³ëëÿ çã³äíî ³ç ñò. 3, ÷. 3, ï. 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ» 
¹ 2059-VIII â³ä 23 òðàâíÿ 2017 ðîêó.

10. Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ (â òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîí-
íîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåë³ê äåðæàâ, äîâê³ëëÿ ÿêèõ ìîæå çàçíàòè 
çíà÷íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó (çà÷åïëåíèõ äåðæàâ):

Ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ – â³äñóòíÿ. 
11. Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, 

ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:
Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº 

âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç ÎÂÄ, áóäå âèêîíàíèé ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç ï.2 ñò.6 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»  2059-VIII â³ä 23 òðàâíÿ 2017 ðîêó.

12. Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ìîæëèâîñò³ äëÿ ó÷àñò³ 
â í³é ãðîìàäñüêîñò³: 

Ïëàíîâàíà ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ä³ÿëüí³ñòü ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó íà 
äîâê³ëëÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ». Îö³íêà 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ – öå ïðîöåäóðà, ùî ïåðåäáà÷àº:

– ï³äãîòîâêó ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ;
– ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
– àíàë³ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, áóäü-ÿêî¿ 

äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó íàäàº ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, à òàêîæ ³íôîðìàö³¿, 
îòðèìàíî¿ â³ä ãðîìàäñüêîñò³ ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ 
ïðîöåäóðè îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó, ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿; 

– íàäàííÿ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ, ùî âðàõîâóº ðåçóëüòàòè àíàë³çó, ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ï’ÿòèì 
öüîãî ïóíêòó; 

– âðàõóâàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ó ð³øåíí³ ïðî ïðîâàäæåííÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 14 öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ.

Ó âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ óïîâíîâàæåíèé îðãàí, âèõîäÿ÷è ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷àº äîïóñòèì³ñòü ÷è 
îá´ðóíòîâóº íåäîïóñòèì³ñòü ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷àº 
åêîëîã³÷í³ óìîâè ¿¿ ïðîâàäæåííÿ. 

Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïî÷èíàòè ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

 Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïåðåäáà÷àº ïðàâî ³ ìîæëèâîñò³ ãðî-
ìàäñüêîñò³ äëÿ ó÷àñò³ ó òàê³é ïðîöåäóð³, çîêðåìà íà ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ îáñÿãó 
äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, à òàêîæ íà ñòàä³¿ ðîçãëÿäó óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì 
ïîäàíîãî ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

 Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïðîòÿãîì 
ùîíàéìåíøå 25 ðîáî÷èõ äí³â ãðîìàäñüêîñò³ íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü íàäàâàòè 
áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ âçÿòè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ. Äåòàëüí³øå ïðî 
ïðîöåäóðó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ áóäå 
ïîâ³äîìëåíî â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ.

13. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ 
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ: 

Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà 
îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî íàäàòè 
óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó, çàçíà÷åíîìó ó ïóíêò³ 15 öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ, çàóâàæåííÿ 
³ ïðîïîçèö³¿ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ 
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. 

Íàäàþ÷è òàê³ çàóâàæåíí³ ³ ïðîïîçèö³¿, âêàæ³òü ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè 
ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷åíèé íà ïåðø³é ñòîð³íö³ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ). Öå 
çíà÷íî ñïðîñòèòü ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ òà ðîçãëÿäó Âàøèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é. 

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ âîíè áóäóòü 
ðîçì³ùåí³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåäàí³ ñóá’ºêòó 
ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ). Îñîáè, ùî 
íàäàþòü çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, ñâî¿ì ï³äïèñîì çàñâ³ä÷óþòü ñâîþ çãîäó íà 
îáðîáêó ¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè 
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çîáîâ’ÿçàíèé âðàõóâàòè ïîâí³ñòþ, âðàõóâàòè 
÷àñòêîâî àáî îá´ðóíòîâàíî â³äõèëèòè çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³, 
íàäàí³ ó ïðîöåñ³ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòà-
ë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. 
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî öå âêëþ÷àºòüñÿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. 

14. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: 
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ 

ä³ÿëüíîñò³ áóäå –Äîçâîëó íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.
15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº 
âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, íåîáõ³äíî íàäñèëàòè äî:

Ì³í³ñòåðñòâî åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè, âóë. Ìèòðîïîëèòà 
Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 35, Êè¿â, 03035, Â³ää³ë îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ : 
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64.

ІНДЕКС щоденного 
випуску (вт, ср, пт)

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

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ, 
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñîâîìó óòðèìàíí³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà». Ïåðåë³ê îá’ºêò³â íàâåäåíèé íèæ÷å. 

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30 27 ëèïíÿ 2018 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, ôîéº àêòîâî¿ çàëè íà 2 ïîâåðñ³. 
Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, ê³ì. 210 (ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 23 ëèïíÿ 2018 ðîêó.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Ö³ëüîâå 
âèêîðèñ-

òàííÿ

Ñòàð-
òîâèé 

ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, 
ãðí áåç 

ÏÄÂ

  Ñòðîê 
îðåíäè

Àâàíñîâèé îðåíäíèé 
ïëàò³æ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³

Óìîâè êîíêóðñó

ï/í àäðåñà ïëîùà
òåõí³÷íà 
õàðàêòå-
ðèñòèêà

 Ðîçì³ð, 
ãðí áåç 

ÏÄÂ

 Ðåêâ³çèòè 
äëÿ âíåñåííÿ 

ïëàòåæó

  1   âóë. Áàñò³-
îííà, 1/36   29,4

  ï³ä-
âàëüíèé 
ïîâåðõ

  äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ: 
ñóá’ºêòà 

ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî 
çä³éñíþº 
ïîáóòîâå 
îáñëóãî-
âóâàííÿ 

íàñåëåííÿ 

1863,33 2 ðîêè 
364 äí³ 3726,66

Ïðèçíà÷åííÿ 
ïëàòåæó: àâàí-
ñîâà îðåíäíà 

ïëàòà äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîí-

êóðñ³ íà ïðàâî 
îðåíäè ìàéíà 
êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³  
Îäåðæóâà÷:  
Êîìóíàëüíå 

ï³äïðèºìñòâî 
«Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç 

îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîí-
äó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó  
ì. Êèºâà»,  ð/ð 

26001192399100  
Ïóáë³÷íå 

àêö³îíåðíå 
òîâàðèñòâî 

«ÓêðÑèááàíê»,   
ÌÔÎ: 351005,   

ªÄÐÏÎÓ: 
35692211

– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿; – êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº: – 
ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà 

äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ; 
– êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè; 

– êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, 
ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî 

äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì; – åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñîóòðèìóâà÷åì; – ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì 

ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ’ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè îá’ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà – áàëàíñîó-
òðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá’ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);  – îðåíäíà ïëàòà 

çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé 
ì³ñÿöü; – êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïî-

ðÿäêó (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè); – êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ 
ïîïèòó íà îá’ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè); – âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà 
îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì; – äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà îðåíäè; – çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ’ÿçàííÿ 

ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 
10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó); – óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, 

äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³; – ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè; – âèêîíàííÿ ó 
ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè; – ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ 

ïåðåìîæöþ êîíêóðñó â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè; – ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â 
ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ; – àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, 

ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íå ï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè; – äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó 
óêëàäàºòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³äïîâ³äíî äî óìîâ Òèïîâî¿ ôîðìè äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â 

îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.
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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.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 63078

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Фото Павла ПАЩЕНКА
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Киянам повернули землю 
вартістю 12 млн грн

Через реконструкцію 
колектора обмежать рух 
авто та пішоходів на вулиці 
Борщагівській 

Департамент молоді та спорту 
КМДА очолив Вадим Гутцайт

КИЇВСЬКИЙ апеляційний господарський суд підтвердив позицію 
Київської місцевої прокуратури №4 щодо відсутності правових 
підстав у приватного підприємця на зайняття ділянки вартістю 
понад 12 млн грн, що розташована на вулиці Березняківській у 
Дніпровському районі столиці. 

Своїм рішенням суд зобов’язав приватне підприємство повернути 
громаді територію площею майже 4 тис. кв.м, привівши її у при-
датний для використання стан шляхом звільнення від самочинно 
збудованих об’єктів. 

Наразі рішення суду набрало законної сили, вживаються заходи 
щодо його виконання  

ІЗ УРАХУВАННЯМ звернення ПАТ «Акціонерна компанія «Ки-
ївводоканал» до 16 липня тимчасово обмежать рух транспортних 
засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на вулиці 
Борщагівській – від перетину будинку № 122 із вулицею Боткіна. 
Як йдеться у відповідному розпорядженні КМДА, це повʼязано з 
реконструкцією каналізаційного колектора на вулиці Борщагівській 
(камера в районі Повітрофлотського мосту) у Соломʼянському районі. 
Роботи триватимуть відповідно до розробленої та затвердженої у 
встановленому порядку проектної документації. «Київводоканал» 
має розробити і погодити з Управлінням патрульної поліції в м. Києві 
Департаменту патрульної поліції тимчасову схему організації до-
рожнього руху. При цьому під час реконструкції забезпечать вільний 
і безпечний рух пішоходів та транспортних засобів. 

Після завершення робіт підприємство зобовʼязано до 16 липня 
відновити покриття тротуарів і проїжджої частини в межах розриття  

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ Київського міського 
голови з 26 червня цього року на посаду дирек-
тора Департаменту молоді та спорту призначено 
Вадима Гутцайта. Таке рішення прийнято за 
результатами конкурсу на зайняття вакантних 
посад керівників структурних підрозділів. 

Вадим Маркович Гутцайт до цього часу із 5 
вересня 2017 року обіймав посаду заступника 
директора Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту – начальника управління молоді та спорту.
Він народився 7 жовтня 1971 року. Освіта повна вища: у 1993 

році закінчив Київський державний інститут фізичної культури, 
викладач-тренер із фехтування. Має почесне звання «Заслужений 
працівник фізичної культури і спорту України» (2004 р.) та ордени 
«За заслуги» ІІІ (1997 р.), ІІ (2008 р.), І (2012 р.) ступенів  

НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні 
Киїради депутати прийняли рі-
шення, відповідно до якого у сто-
лиці відзначатимуть громадський 
захід культурно-просвітницького 
та спортивного характеру — День 
«Динамо». Він відбуватиметься 
щорічно у другу суботу вересня. Це 
ініціатива організаційного коміте-

ту сімейного фестивалю «Dynamo 
Family Fest». Передбачається, що у 
день свята вихованці школи «Ди-
намо» проводитимуть сімейний 
фестиваль, популяризуючи таким 
чином різні види спорту, що вхо-
дять до «динамівської родини». 
Загалом, вихованці школи відомі 
не лише високими результатами в 
футболі, а й у боксі, боротьбі, фех-
туванні, легкій атлетиці, плаванні, 
біатлоні, гімнастиці тощо. 

Зазначену ініціативу підтрима-
ли такі відомі українські спортс-
мени-динамівці, як Вадим Гутцайт 
(фехтувальник, шабліст, Олімпій-
ський чемпіон), Інеса Кравець 
(легкоатлетка, заслужений май-
стер спорту України, Олімпійська 
чемпіонка), Ольга Харлан (фехту-
вальниця (шабля), Олімпійська 
чемпіонка), Андрій Дериземля 
(біатлоніст, призер Чемпіонату 
світу з біатлону) та інші   

Проект «Лікар у Вашому домі» запроваджено 
в усіх районах столиці
ВІДТЕПЕР ще більше людей змо-
жуть у зручному форматі прокон-
сультуватися з медиками, пройти 
елементарні тести на визначення 
індексу здоров’я (виміряти об’єм 
талії, дізнатися про оптимальну 
для себе вагу тощо), пройти екс-
прес-діагностування для виявлення 
на початковій стадії захворювань 
серцево-судинної системи, цукро-
вого діабету. 

«Для цього необхідно лише 
ознайомитися з графіком роботи 
наметів «Лікар у Вашому домі» та 
обрати найближчий до себе», – по-
відомив перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник. – Про-
ект запроваджено як додаткову 
можливість для мешканців сто-
лиці подбати про своє здоров’я. 
А щоб охопити якомога більше 
киян, реалізується він двома пара-
лельними напрямами. По-перше 
– у визначених місцях із високим 
рівнем соціальної активності (на-
приклад, торгові центри) працю-
ють стаціонарні пункти «Лікар 
у Вашому домі». Другий вектор 
Проекту розраховано на інвалідів, 
дітей із малозабезпечених сімей, 
соціально неблагополучні родини, 
осіб, які не здатні до самообслуго-

вування та потребують постійної 
сторонньої допомоги». 

За його словами, таких людей 
лікарі проекту спільно із соц-
працівниками відвідують вдома, 
надаючи необхідну допомогу. 

«У якості пілотного варіанту 
Проект близько трьох місяців 
відпрацьовувався у Подільсько-
му районі. За цей час лікарі про-
консультували понад 1500 осіб. У 
багатьох із них було виявлено різні 
проблеми – із артеріальним тиском, 
цукром у крові, холестерином чи 
надмірною вагою. Усіх їх скеровано 
до медзакладів на дообстеження 
та лікування. Крім того, 185 сімей 

мультидисциплінарні бригади від-
відали вдома», – зазначив Микола 
Поворозник. – При цьому, на жаль, 
дуже багато людей відкладають 
питання власного здоров’я «на 
потім». Комусь не вистачає часу 
на себе, хтось боїться, що навіть 
елементарні обстеження потребу-
ють грошей, а є і такі, хто просто не 
розуміється на важливості раннього 
виявлення та профілактики захво-
рювань. Це не просто помилковий, 
це небезпечний підхід до власного 
здоров’я. Дбайте про себе, консуль-
туйтеся із фахівцями, регулярно 
контролюйте стан свого організму 
та будьте здорові!»   

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» днями отримало нові 
машини і агрегати: чотири екскаватори з навісним 
обладнанням (гідромолотом, асфальторізом та ін.). 
Загалом протягом липня комунальники планують 
отримати 23 одиниці спецтехніки: 12 екскаваторів 
та 11 спеціальних аварійних. 

Нові агрегати британського виробництва фір-
ми «JCB». Кожна машина має рік гарантійного 
обслуговування. Крім того, перед початком екс-
плуатації офіційний представник «JCB» провів 
для водіїв спеціальний інструктаж та навчання, 
під час яких розповів про всі можливості спец-
техніки та умови догляду за нею. Так екскаватори 
використовуються аварійними бригадами КП 
«Київтеплоенерго» для ліквідації пошкоджених 
мереж, монтажу нових трубопроводів та виконанні 
благоустрою території. 

Наразі у користуванні КП «Київтеплоенерго» 
більше 200 одиниць спецтехніки, 30 із яких – саме 
екскаватори. 

Нагадаємо, що протягом 10 квітня – 30 серпня у 
Києві тривають гідравлічні випробування. Станом 
на 03.07.2018 року КП «Київтеплоенерго» провело на 
50% діагностику тепломереж. У рамках підготовки 
теплового господарства міста до зими виявлено 
2655 експлуатаційних та гідравлічних пошкоджень, 
з яких 2364 вже усунуто  

До «Київтеплоенерго» надходить нова спецтехніка

Щорічно другої суботи вересня 
у місті відзначатимуть 
День «Динамо» 
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