
Депутати 
затвердили ДПТ 
у Дарницькому 
районі 
Учора на пленарному засіданні Київ-
ської міської ради депутати затвердили 
детальний план території, що обмежена 
вулицями Михайла Кравчука, Ревуцького, 
Здолбунівською та Харківським шосе у 
Дарницькому районі. Площа території 
в межах ДПТ становить 22 га. Наразі 
тут переважає житлова забудова у 16-
18 поверхів. Проектними рішеннями 
передбачається збереження існуючої 
житлово-громадської забудови, що скла-
лася, а також нове житлове та громадське 
будівництво. Зокрема у планах форму-
вання кварталу секційними висотками у 
25 поверхів з об’єктами обслуговування. 

Забудова проектної території здій-
снюватиметься поступово у період від 
3 до 7 років. За цей час передбачається 
збільшення загального обсягу житлового 
фонду до 78,122 тис м2. Середня житлова 
забезпеченість складатиме 26,6 м2 на 
особу. Також ДПТ передбачає будівниц-
тво двох наземно-підземних паркінгів 
загальною кількістю понад 1800 місць. 
Таким чином, потреба в місцях зберігання 
індивідуальних автомобілів повністю за-
довольняється. 

Проектними рішеннями передбачено 
збільшення кількості місць в дитячих до-
шкільних установах на 175, в загальноос-
вітніх навчальних закладах на 860 місць. 

 
КП «Київтеплоенерго» 
стало членом Оптового 
ринку електроенергії 

Днями комунальне підприємство «Київте-
плоенерго» стало повноправним членом 
Оптового ринку електроенергії України. 
Таке рішення було одностайно прийнято 
під час засідання Ради ОРЕ. 

Членство в ОРЕ дозволить КП «Київ-
теплоенерго» виробляти та продавати 
електроенергію на оптовому ринку елек-
тричної енергії відповідно до чинного 
законодавства. 

Нагадаємо, що із 1 серпня 2018 року в 
управління КП «Київтеплоенерго» пере-
ходять столичні ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які вироб-
ляють не лише теплову, а й електричну 
енергію. Слід зазначити, що ТЕЦ-5 є однією 
із найпотужніших теплоелектроцентралей 
в Україні, а ТЕЦ-6 – наймолодшою. 

Реконструкцію 
Паркової дороги 
розпочнуть із 15 липня 

Роботи будуть виконуватися у три етапи 
з повним закриттям руху на відповідній 
ділянці. Як повідомили у КК «Київавто-
дор», під час реалізації запланованих 
заходів прямий проїзд від вул. Михайла 
Грушевського до алеї Героїв Крут буде 
неможливий. 

Про початок виконання робіт та ділянку 
перекриття руху повідомлять додатково. 

Комунальна корпорація «Київавтодор» 
просить водіїв із розумінням поставитися 
до тимчасових незручностей, пов’язаних із 
виконанням ремонтних заходів, та обирати 
інші маршрути руху містом.
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ЗА СЛОВАМИ Київського міського голови 
Віталія Кличка, транспортна розв’язка на 
перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць 
Гната Юри і Володимира Покотила – це дуже 
важливий та складний об’єкт. Збудували його у 
1972 році і з того часу жодного разу не рекон-
струювали. Сьогодні тут здійснюють ремонт 
3-х шляхопроводів та 4-х підземних пішохід-
них переходів. Зокрема влаштовують нове 
асфальтне покриття загальною площею понад 
8 тисяч квадратних метрів. Вже встановили 
нове LED освітлення на під’їздах до розв’язки 
в напрямку Кільцевої дороги. Виконано замі-
ну 6 деформаційних швів, встановлять нову 
огорожу і нові світлофори. Як і на всіх об’єктах 

капітального ремонту, здійснять озеленення 
прилеглої території. 

«Транспортна розв’язка на перетині про-
спекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і 
Володимира Покотила була збудована 46 років 
тому. До цього часу капітального ремонту 
тут не робили. Ми продовжуємо масштабне 
оновлення доріг у столиці. І одне з основних 
завдань – капітально відремонтувати великі 
транспортні розв’язки. Це і покращить трафік 
руху на основних магістралях, і розвантажить 
центральні вулиці міста», – зазначив Віталій 
Кличко. 

На сьогоднішній день, окрім транспортної 
розв’язки на перетині проспекту Курбаса та 

вулиць Юри і Покотила, триває капітальний 
ремонт шляхопроводу на перетині проспек-
ту Комарова та бульвару Вацлава Гавела, 
шляхопроводу на перетині вулиць Олени 
Теліги та Кирилівської. А також на вулиці 
Алматинській. 

«Всі ці шляхопроводи не реконструювали 
понад 40, а деякі і 50 років. На Алматинській, 
наприклад, не було капремонту з 1959 року, 
на перетині вул. Теліги та Кирилівської – із 
1963-го, шляхопровід на перетині проспек-
ту Комарова та бульвару Вацлава Гавела не 
оновлювали з 1976 року. Тепер ці споруди, 
завдяки масштабній заміні, отримають «друге 
життя», – заявив міський голова. 

Крім робіт із капітального, триває і поточ-
ний ремонт штучних споруд. Зокрема сьогодні 
у роботі 4 пішохідних мости на перетині 
проспекту Перемоги та Кільцевої дороги (з 
боку автостанції «Дачна», кінотеатру «Екран», 
з боку Академмістечка та Петропавлівської 
Борщагівки). 

Голова КМДА нагадав, що на всі оновлені 
дороги підрядники дають гарантію 5 років. 
Якщо за цей час виявлять недоліки, то вони 
будуть зобов’язані за свій рахунок відре-
монтувати ділянку. Починаючи з 2015 року, 
підрядники витратили понад 35 мільйонів 
гривень на такі гарантійні ремонти  �

Рух транспорту розв’язкою на перетині проспекту Леся Курбаса та 
вулиць Гната Юри і Володимира Покотила відкриють уже за тиждень. 
А до Дня Незалежності оновлений дорожній об’єкт із повністю 
облаштованою прилеглою територією введуть в експлуатацію. 
Про це учора заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки 
робіт із капітального ремонту розв’язки на перетині Курбаса, Юри і 
Покотила. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Гарантія від підрядників – 
5 років експлуатації 

До Дня Незалежності заплановано ввести в експлуатацію оновлену розв’язку із облаштованою прилеглою територією на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць 
Гната Юри і Володимира Покотила. А рух авто тут відкриють вже за тиждень
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 71 (1883), середа, 11 липня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
07 серпня 2015 року № 764 

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 19 червня 2018 року № 1069)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 158/2006

Тарифи
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю

«Житло Комфорт Сервіс»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі (крім населення) 1542,58 1851,09

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

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

07 серпня 2015 року № 764 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 19 червня 2018 року № 1069)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 159/2007

Тарифи
на постачання теплової енергії Товариству 

з обмеженою відповідальністю
«Житло Комфорт Сервіс»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі (крім населення) 34,11 40,93

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Про ініціативи створення 
об’єктів благоустрою зеленого 
господарства міста Києва

Рішення Київської міської ради № 997/5061 від 26 червня 2018 року
Відповідно до Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 
року № 105, з метою залучення громадськості до створення об’єктів благоустрою зеленого господарства в місті Києві 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про внесення змін до міської цільової 
комплексної програми профілактики та протидії 

злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2016 – 2018 
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

14 квітня 2016 року № 334/334»
Рішення Київської міської ради № 968/5032 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Регламенту Київської 
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про затвердження договору між Київською міською 
радою та Підгірцівською сільською радою Обухівського 

району Київської області
Рішення Київської міської ради № 978/5042 від 21 червня 2018 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, підпункту 19.1 пункту 19 рішення Київ-
ської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçãëÿä ³í³ö³àòèâ ùîäî 
ñòâîðåííÿ îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ çåëåíîãî 
ãîñïîäàðñòâà (ñêâåð³â, ïàðê³â, àëåé, áóëüâàð³â 
òîùî) çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (äàë³ – çå-
ëåí³ çîíè) çä³éñíþºòüñÿ ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ 
ïîë³òèêè.

2. ²í³ö³àòîð ðàçîì ç çàÿâîþ ùîäî ³í³ö³àòèâè 
ñòâîðåííÿ çåëåíî¿ çîíè íàäàº äî ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëî-
ã³÷íî¿ ïîë³òèêè:

– äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü âèâ÷åííÿ 
ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ñòîñîâíî çàçíà÷åíî¿ ³í³ö³àòèâè 
(ï³äïèñè ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, ï³äïèñè ìåøêàíö³â æèòëîâèõ áóäèíê³â, 
êîï³¿ ïðîòîêîë³â çàãàëüíèõ çáîð³â ñï³ââëàñíèê³â 
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òîùî); 

– ïëàíè-ñõåìè ðîçòàøóâàííÿ çåëåíî¿ çîíè 
(ãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè);

– âèñíîâîê Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ùîäî ìîæëèâîñò³ ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â êîðèñòóâàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ çåëåíî¿ çîíè, 
âèòÿã ç ì³ñüêîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ùîäî 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é ³í³ö³þºòüñÿ ñòâîðåííÿ 
çåëåíî¿ çîíè;

– çãîäà áàëàíñîóòðèìóâà÷à òåðèòîð³¿ (çà 
íàÿâíîñò³ áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

– ³íø³ äîêóìåíòè, ìàòåð³àëè, ³íôîðìàö³ÿ 
ùîäî çàçíà÷åíî¿ ³í³ö³àòèâè.

3. Ó ðàç³ ï³äòðèìêè ³í³ö³àòèâè ñòâîðåííÿ 
çåëåíî¿ çîíè ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè çâåðòàºòüñÿ 
äî Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çåëåíîãî 
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» (äàë³ – ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä»), 
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â³äïîâ³äíîãî ðàéîíó ì³ñòà ç ðåêîìåí-
äàö³ºþ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ 
ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ ñòâîðåííÿ ³í³ö³éîâàíî¿ çåëåíî¿ çîíè 
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä», êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâàì ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä-
ïîâ³äíîãî ðàéîíó ì³ñòà âðàõîâóâàòè ïîòðåáó â 
êîøòàõ íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ³í³ö³éîâàíèõ çåëåíèõ çîí ïðè ï³äãîòîâö³ 
ïðîïîçèö³é ùîäî ïðîåêò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà 
íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

5. 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

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñüêî¿ 
ö³ëüîâî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ïðîô³ëàêòèêè 
òà ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³ «Áåçïå÷íà 
ñòîëèöÿ» íà 2016 – 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 êâ³òíÿ 
2016 ðîêó ¹ 334/334».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó òà 
çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé 
ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä Ïëå-
íàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè äîãîâ³ð ïðî âèä³ëåííÿ òà âè-
êîðèñòàííÿ ñóáâåíö³¿, óêëàäåíèé 06 êâ³òíÿ 2018 
ðîêó ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â îñîá³ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëî-
äèìèðîâè÷à ç îäí³º¿ ñòîðîíè òà Ï³äã³ðö³âñüêîþ 
ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ 
îáëàñò³ â îñîá³ Ï³äã³ðö³âñüêîãî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè 
Êðàâ÷åíêà Ñåðã³ÿ Ñåðã³éîâè÷à ç ³íøî¿ ñòîðîíè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

05 липня 2018 р. за № 158/2006

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 07 серпня 2015 року 
№ 764 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
постачання теплової енергії, послуги з централізованого 
опалення і централізованого постачання гарячої води 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Житло 

Комфорт Сервіс»
Розпорядження № 1069 від 19 червня 2018 року

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

1. Çàãîëîâîê ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó 
¹ 764 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó 
åíåðã³þ, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè Òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ», 
çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015 
ðîêó çà ¹ 126/1237, âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Æèòëî Êîìôîðò 
Ñåðâ³ñ».

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Æèòëî 
Êîìôîðò Ñåðâ³ñ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764, çàðåºñòðîâàíèõ ó 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 126/1237 
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó 
¹ 437), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ», âñòà-
íîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015 
ðîêó çà ¹ 127/1238 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 437), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò 
3 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïî-
ñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ», 
çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015 
ðîêó çà ¹ 126/1237.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 4, 5 ââàæàòè â³äïîâ³äíî 
ïóíêòàìè 3, 4.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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РЕКЛАМА Хрещатик
11 липня 2018 р.

№73 (5124)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ 
ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà 

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ, çàïðîïî-

íîâàíà çàÿâíèêàìè

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà» (òåë. 242-07-28)

1

Íåæèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 316,60 êâ. ì 
çà àäðåñîþ: âóë. Ãåðî¿â 

Ñåâàñòîïîëÿ, áóä. 
¹ 9-à 1 ïîâåðõ

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, 

ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 
íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ 
çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó

19,31 ãðí çà 1 ãîä. 
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà 

594,75 ãðí
1089,50 ãðí

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ð/ð 35423243077847 â ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019 
Êîä ªÄÐÏÎÓ: 37485490

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá’ºêò³â – 2 ðîêè 364 äí³.
Óìîâè êîíêóðñó:
– âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ äâîõ ñòàðòîâèõ îðåíä-

íèõ ïëàò;
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– ïîãîäèííà îðåíäà âò. 14.00-17.30, ÷ò. 14.00-17.30 (7 ãîäèí íà òèæäåíü);
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàð-

ò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ 

îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ 
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêî-
íàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëî-
øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó òà îãîëîøåííÿ ùîäî âèâ÷åííÿ ïîïèòó â 
ãàçåò³ «Õðåùàòèê»;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé 

îá’ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè áàëàíñîóòðèìóâà÷à;
– â³äøêîäóâàííÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷ó âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò 

íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷-
íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî áóäèíêîâèõ 
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó.ò.÷: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà 
ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïî-
æåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³; 

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

– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè. 
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì òà 

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

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

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

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (êâèòàíö³þ 
àáî ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ç â³äì³òêîþ áàíêó).

4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîç-
ì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³, ñêð³ïëåíîìó ïå÷àòêîþ â ðàç³ íàÿâíîñò³).

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

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî ï³äðîçä³ëó îðåíäîäàâöÿ, ÿêèé çä³éñíþº ðå-
ºñòðàö³þ âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿, â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Íà 
êîíêóðñ», ç â³äáèòêîì ïå÷àòêè ïðåòåíäåíòà ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³, ïðîøíóðîâàí³ òà 
ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ». Â 
êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿ ìàº áóòè çàçíà÷åíî: íàéìåíóâàííÿ (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà 
ïî áàòüêîâ³) ïðåòåíäåíòà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî 
ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè (áåç óðàõóâàííÿ 
ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíèé ó êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿, íå ìîæå 
áóòè ìåíøèì çà ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â îãîëîøåíí³ 
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ öüîãî 
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, êàá. 409 î 
10.00 ãîä. Äîêóìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³, ðàçîì ç îïèñîì ïî-
äàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè 
îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè 
ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîí-
êóðñ³ íå á³ëüø í³æ çà òðè ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Îòðèìàòè 
äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 
41, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-32, 207-09-34.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 221,7 êâ. ì (1-é ïîâåðõ 49,8 êâ. ì, 

öîêîëü – 171,9 êâ. ì), ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Òâåðñüêèé òóïèê, 6/8. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 
31.03.2018 – 4 966 300,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ. 
Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-10-14). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà 
ñòàâêà: 20,0 êâ. ì – 1%, 30,0 êâ. ì – 2%, 50,0 êâ. ì – 3%, 100,0 êâ. ì– 4%, 21,7 êâ. ì – 5%. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 
ì³ñÿöü: 13 785,94 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ 
îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: îäíîïîâåðõîâà íåæèòëîâà áóä³âëÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 138,3 êâ. ì, ðîçòàøî-

âàíà çà àäðåñîþ: Òâåðñüêèé òóïèê, ¹ 6/8. 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 ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³í ä³¿ – íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà – 20 êâ. ì – 1%, 
30 êâ. ì – 2%, 50 êâ. ì – 3%, 38,3 êâ. ì – 4%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿) – 7038,96 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.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëûíîþ ïëîùåþ 88,60 êâ. ì, 

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ñåðã³ºíêà ²âàíà, áóä. 23-à. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì ïà 30.04.2018 – 
1542000,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèñìºìñòâî – Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîþ ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà 
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî 
àñîðòèìåíòó, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 6%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 7710,00 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, áóëüâ. 
Ïðàö³, 1/1, êàá. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

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

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

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У столиці з’явиться 
ще 10 нових зелених зон

Правоохоронці викрили 
шахрая, який привласнив 
комунальний кінотеатр 
«Молодіжний» 

ДЕПУТАТИ Київради прийняли рішення про облаштування у 
столиці 9-ти нових скверів та одного парку. 

Зокрема парк відпочинку з’явиться на просп. Романа Шухевича у 
Деснянському районі. Площа ділянки становить 16,8 га. Нові сквери 
облаштують за наступними адресами: на вул. Петра Вершигори на-
впроти будинку 5 (Дніпровський р-н), на вул. Ревуцького, 13-б, на 
просп. Петра Григоренка, 43 (Дарницький р-н), на вул. Дегтярній, 
2-4 (Подільський р-н), на вул. Академіка Курчатова, 3-б, 11, на просп. 
Лісовому, 22 (Деснянський р-н), на вул. Олександра Архипенка, 3, 3-а, 
5 (Оболонський р-н), на просп. Перемоги, 9-б (Шевченківський р-н). 

Створення скверів та парку забезпечить законні права та інте-
реси містян, сприятиме підвищенню рекреаційної привабливості 
столиці, збереженню зелених насаджень, розвитку зелених зон та 
позитивному впливу на соціально-культурний розвиток громадян. 

За ділянками доглядатиме та утримуватиме їх КО «Київзеленбуд»  

СТОЛИЧНОЮ прокуратурою 
спільно з Нацполіцією викрито 
зловмисника, який за підробле-
ними документами незаконно 
заволодів об’єктом комунальної 
власності – кінотеатром «Моло-
діжний». 

Установлено, що у 2014 році 
вказана особа на підставі під-
роблених документів, а саме 
свідоцтва про право власності 
та довідки з Київського міського 
БТІ, зареєструвала за собою право 
власності на нерухоме майно, 
що належало до комунальної 
власності. Вартість незаконно 
відчуженого об’єкта на той час 
становила понад 800 тис. грн. 

22.06.2018 року під процесу-

альним керівництвом прокура-
тури міста слідчим СУ ГУ НП у 
м. Києві зловмиснику оголошено 
підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, 
вчинене в особливо великих роз-
мірах) та ч. 4 ст. 358 (використання 
завідомо підробленого докумен-
ту) КК України. 

На даний час готується кло-
потання про обрання йому за-
побіжного заходу. Оперативне 
супроводження у кримінально-
му провадженні здійснюється 
УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України. 
Крім того, повідомляємо, що на 
розгляді в суді перебуває позов 
прокуратури про витребування 
будівлі кінотеатру з незаконного 
володіння  

«НА СЬОГОДНІ Київ у достатній 
кількості забезпечений рідким 
хлором, який наша компанія ви-
користовує для знезараження 
питної води», – повідомив Голова 
правління – генеральний дирек-
тор ПрАТ «АК «Київводоканал» 
Дмитро Новицький. 

Як зазначили у «Київводокана-
лі», в Україні наразі розглядають 
різні способи знезараження води 
як альтернативу хлору. Опрацьо-
вується декілька варіантів заміни 
його на сучасні та безпечніші – 

низькоконцентрований гіпохло-
рит натрію, змішані оксиданти чи 
діоксид хлору. 

Як повідомлялося раніше, у 
середині червня «Дніпроазот», 
що є виробником рідкого хлору, 
попередив, що припиняє поставки 
та зупиняє його виробництво. 
У зв’язку із цим на деяких під-
приємствах галузі водопровідно-
каналізаційного господарства 
України виникла складна ситуація 
із подальшим знезараженням 
питної води   

Київрада розширила можливості системи 
відеоспостереження 

НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні 
Київради депутати затвердили 
Положення про комплексну сис-
тему відеоспостереження столиці. 
Зазначений документ визначає 
принципи роботи, процедуру 
формування, права та обов’язки 
об’єктів і суб’єктів відеонагляду, 
вимоги до обробки та захисту пер-
сональних даних. Передбачається, 
що система забезпечуватиме без-
пеку дітей, учнів та студентів у 
навчальних закладах. Також вона 
сприятиме попередженню ДТП 
та НС, забезпечуватиме публічну 

безпеку і порядок на вулицях та в 
громадських місцях. 

«Київ є першим українським 
містом, що розробило і ухвалило 
Положення про систему відеоспос-
тереження. Це допоможе підтри-
мувати громадський порядок, опе-
ративніше розкривати злочини та 
швидко реагувати на виникнення 
НС. Ми прагнемо, щоб цей елемент 
безпеки громадян у будь-якому 
куточку столиці застосовувався у 
правовому полі, а правоохоронці 
за потреби мали чіткий алгоритм 
отримання інформації з міського 

архіву», – зазначив депутат Київ-
ради Олексій Окопний. 

У Положенні детально окреслено 
підключення до системи засобів 
відеофіксації, що перебувають 
у чужому володінні, та порядок 
отримання доступу до зібраних 
даних. Наприклад, комунальні 
дорожні служби як користувачі з 
обмеженим доступом матимуть 
змогу лише моніторити загальну 
картину та роботу своїх підрозділів 
у різних куточках міста. Ширший 
доступ буде в правоохоронців та 
спецслужб. На основі мотивованого 
звернення вони зможуть отримати 
інформацію з відеоархіву чи систе-
ми аналізу розпізнавання номерних 
знаків, облич, порушень правил 
дорожнього руху тощо. 

Адміністратором системи ві-
деоспостереження є КП «Інфор-
матика». Дані, отримані із засобів 
відеофіксації, зберігатимуться в 
системі протягом 30 календар-
них днів, а потім автоматично 
знищуються. 

Загалом система відеоспосте-
реження є частиною комплексних 
цільових програм «Електронна сто-
лиця» і профілактики та протидії 
злочинності «Безпечна столиця»  

ДЛЯ НАЛЕЖНОГО проведення навчально-трену-
вальних зборів і змагань у 2018-2020 роках спортивну 
споруду зі штучним льодовим покриттям на вулиці 
Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі облаштують 
під багатофункціональний спортивний комплекс. 
Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА 
(https://bit.ly/2KzhbZz). КП «Спортивний комплекс» 
визначено замовником робіт і має забезпечити до 
кінця року розроблення, експертизу та затвердження 
проектної документації. 

Наразі спортивна споруда КП «Спортивний комп-
лекс» працює із явним перевантаженням. Проте є 
можливість її реконструкції з прибудовою на ді-
лянці площею 1,0079 га, що також належить цьому 
підприємству на праві постійного користування. 

Оновлений об’єкт дозволить вихованцям ДЮСШ 
займатися фізкультурою і спортом у комфортних 
умовах, а також збільшити кількість охочих, які за-
хоплюються фігурним катанням, хокеєм із шайбою, 
шорт-треком тощо. 

Фінансуватимуть реконструкцію за рахунок місь-
кого бюджету. Уточнену кошторисну вартість ви-
значать після експертизи проекту. Відповідальність 
за виконання робіт у встановлені терміни згідно 
із затвердженим графіком, раціональне і цільове 
використання бюджетних коштів несе замовник  

У Дніпровському 
районі облаштують 
спорткомплекс 
із льодовою ареною

Місту достатньо хлору для знезараження води 

У ЗВ’ЯЗКУ із ремонтом асфальтобетонного покриття рух тран-
спорту на вул. Теремківській буде обмежено до 12.00 23 липня. 
КК «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до 
тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних 
робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій 
частині та тротуарах вказаної вулиці, аби не заважати дорожнім 
роботам  

На вулиці Теремківській 
обмежать рух транспорту 
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