
Проїзд для пільговиків 
у комунальному 
громадському 
транспорті залишиться 
безкоштовним 

Безкоштовний проїзд для пільгових категорій 
населення діятиме і надалі. Про це заявив 
Київський міський голова Віталій Кличко в 
ефірі телеканалу «Київ». 

«Хочу зазначити: для пенсіонерів, шко-
лярів, інвалідів, учасників бойових дій та 
інших пільгових категорій громадян проїзд 
у комунальному громадському транспорті 
столиці залишиться безкоштовним», – по-
відомив Віталій Кличко. 

Він також зазначив, що проїзд у комуналь-
ному транспорті для тих, хто користується 
ним регулярно, коштуватиме в середньому 
6,50 грн. 8 гривень за проїзд – це вартість 
разової поїздки. 

Також голова КМДА пояснив причини 
перегляду тарифів. За його словами, без 
підвищення вартості проїзду в міському 
транспорті Києву не уникнути кризи у тран-
спортній сфері. Отримані від підвищення 
тарифів кошти, у першу чергу, підуть на 
підвищення заробітних плат працівникам 
комунальних підприємств-перевізників, 
розвиток інфраструктури, ремонт та заку-
півлю рухомого складу. Також підвищення 
тарифів дозволить зменшити суми дотацій, 
які столичний бюджет виділяє на покриття 
збитків транспортних підприємств. 

«Проблема в тому, що міська влада що-
року дотує транспортну сферу у розмірі 1 
мільярд 800 мільйонів гривень. Нам, напри-
клад, потрібно закуповувати нові автобуси, 
тролейбуси, трамваї. За останні роки ми 
закупили 100 автобусів, 103 тролейбуса, 45 
трамваїв. Але зараз ситуація така, що скоро 
на цьому транспорті нікому буде працювати. 
Підприємствам не вистачає фахівців. Тому 
потрібно підвищувати заробітну платню 
водіям. І на це, у першу чергу, підуть гроші від 
збільшення вартості проїзду», – підкреслив 
Віталій Кличко. 

За словами мера, і в «Київпастрансі», і 
в «Київському метрополітені» недоукомп-
лектований штат працівників. Так, у «Київ-
пастрансі» не вистачає 2,5 тисячі фахівців, 
у метрополітені – майже півтисячі вакансій. 
А від укомплектованості цих підприємств, 
додав мер столиці, залежить, перш за все, 
безпека киян, які користуються громадським 
транспортом. 

Вносяться зміни у шлях 
слідування автобусного 
маршруту № 98 

Із метою забезпечення громадським тран-
спортом мешканців нових мікрорайонів 
житлового масиву Вигурівщина-Троєщина 
вносяться зміни у шлях слідування авто-
бусного маршруту № 98. 

Як повідомили у КП «Київпастранс», 
роботу автобусного маршруту організовано 
трасою: вул. Милославська (до вул. Радун-
ської) – вул. Радунська – вул. Будищанська 
– вул. Оноре де Бальзака (непарний бік) 
– вул. Марини Цвєтаєвої – вул. Оноре де 
Бальзака (парний бік) – вул. Олександра 
Сабурова – вул. Пухівська – ТЕЦ-6 та у 
зворотній бік.
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«Я РАДИЙ сьогодні презентувати оновлені 
сходи з Пейзажної алеї на Поділ — до урочища 
Гончарі-Кожум’яки. Ця зона відпочинку – важ-
ливий проект. Ми реконструювали не тільки 
сходи. Сьогодні ми презентуємо і частину 
туристичного маршруту в історичному центрі 
міста», – заявив учора під час церемонії від-
криття оновлених сходів від Пейзажної алеї 
до урочища Гончарі-Кожум’яки Київський 
міський голова Віталій Кличко. 

Він додав, що та частина маршруту, яку 
вже облаштували, починається від сходів 
з Пейзажної алеї та веде до Андріївського 
узвозу і Алеї художників. Планується, що в 
майбутньому завершуватиметься великий 

маршрут біля Арки дружби народів. Після 
реконструкції другої черги парку «Воло-
димирська гірка» та зведення пішохідного 
мосту між гіркою та Аркою дружби народів. 
Міст між Володимирською гіркою та Аркою 
дружби народів планують відкрити до літа 
наступного року. 

«Спуском, де зараз оновлені сходи, меш-
канці міста користуються вже понад тисячу 
років. Кам’яні сходи, що були знайдені колись 
в цьому місці, датуються Х століттям, – заува-
жив Віталій Володимирович. – Переконаний, 
що ця туристична зона стане одним з най-
улюбленіших місць відпочинку для киян та 
гостей столиці». 

Нагадаймо, що востаннє капітальний ре-
монт сходів та прилеглої території відбувався 
півстоліття тому. У 2016 році було прийнято 
рішення про їх реконструкцію. Дерев’яні 
сходи в урочище Кожум’яки перебували в на-
півзруйнованому аварійному стані, тож були 
демонтовані. Нові зроблені з бетону, проте 
самі сходинки, як і раніше, дерев’яні – зі зно-
состійкої та вологозахищеної термодеревини. 

Зазначимо, що сходи, довжина яких біль-
ше 200 метрів, складаються з 247 сходинок. 
Ввечері вони підсвічуються – LED освітлення 
встановили в перилах. 

До слова, на схилі, поряд зі сходами, сто-
личні комунальники здійснили благоустрій 
та озеленення території. Укріпили схили, на 
алеї туристичного маршруту побудували гро-
мадську вбиральню. Окрім цього, встановили 
також тривожну кнопку, камери відеоспосте-
реження на сходах і алеї. Є зони доступу до 
Wі-Fі. Облаштовано оглядові майданчики, 
встановлено нові лави та урни, LED освітлення 
території  �

Учора мер Києва Віталій Кличко відкрив сходи з Пейзажної алеї 
на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки та частину великого 
туристичного маршруту, який в майбутньому з’єднає Пейзажну алею 
з Аркою дружби народів. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Одне з найулюбленіших місць відпочинку киян стало ще 
комфортнішим і привабливішим для гостей столиці 

Після реконструкції в столиці відкрили оновлені сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки. Вони зроблені з бетону, проте самі сходинки, як і раніше, 
дерев’яні – зі зносостійкої та вологозахищеної термодеревини
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Про затвердження Концепції розвитку велосипедної 
інфраструктури в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 7/4071 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», 

рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року», з метою покращення показників міської мобільності, створення комфортного та безпечного 
середовища для велосипедного руху Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про заходи, спрямовані на забезпечення КП «Київський 
метрополітен» безперебійного транспортного 

обслуговування киян та гостей столиці
Рішення Київської міської ради № 1266/5330 від 10 липня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про міський електричний 
транспорт» та з метою вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення КП «Київський метрополітен» 
безперебійного транспортного обслуговування киян та гостей столиці, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення Київської міської ради
від 23.05.2018 року № 851/4915

Перелік об’єктів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, право оренди 

яких виборюється на конкурсних засадах
№ 

п/п Об’єкт оренди Строк оренди Цільове призначення   Орендна ставка, % 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

1

ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ,  № 9-а 
Солом’янський район 

Нежитловий  4-поверховий будинок  
Середня загальноосвітня школа № 67 

м.Києва 
Площа – 5495,00 кв.м   

Нежитлові приміщення 1 поверх 
Площа – 316,60 кв.м

2 роки 364 дні 

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ, 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО СПРЯМОВАНА 
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕН-

НЯ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ ВИДАМИ 
СПОРТУ  

3%  
Вівторок 14.00-17.30 
Четвер 14.00-17.30  

(7 годин на тиждень)  

  
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Про затвердження переліку об’єктів  комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, право оренди яких 

виборюється на конкурсних засадах 
Рішення Київської міської ради № 851/4915 від 23 травня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
заяви більше ніж від одного претендента, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 23.05.2018 року № 849/4913

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва орендаря, 
його форма власності 

та форма фінансу-
вання

Адреса та 
характеристика 
об’єкта нерухо-

мості

Призначення, характе-
ристика об’єкта оренди 
та орендована площа, 

кв.м

Орендна плата/
ставка Графік роботи

Строк, на який 
укладається до-

говір оренди

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1.

РЕЛІГІЙНА ГРОМА-
ДА ЦЕРКВИ «ТІЛО 

ХРИСТА» 
код ЄДРПОУ 22908208 

Форма власності – 
приватна 

Форма фінансування 
-госпрозрахункова

вулиця Беретті 
Вікентія, 18 

Деснянський 
район 

Нежилий 
будинок -2-по-

верховий 
Площа – 1488,50 

кв.м

РОЗМІЩЕННЯ 
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГА-

НІЗАЦІЇ НА ПЛОЩІ, 
ЩО НЕ ВИКОРИС-
ТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Нежитлові приміщен-
ня 2 поверх 

Загальна площа – 
114,80 кв.м

4%

Графік роботи: 
Пн. 19.00-21.00 
Пт. 19.00-21.00 

Нд. – доба 
Всього: 1 доба 4 
год (за тиждень)

2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення Київської міської ради
від 23.05.2018 року № 850/4914

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

№ 
п/п Об’єкт оренди Строк оренди Ставка орендної 

плати Призначення Примітка

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1

ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, 
4  (спеціалізована школа             
№ 89 Печерського райо-

ну м. Києва)  
Нежитлові приміщення 

другого  поверху,  
Площа –  332,6 кв. м

2 роки 364 дні 3 %

Розміщення фізкультур-
но-спортивного закладу, 

діяльність якого спрямована 
на організацію та проведення 

занять різними видами 
спорту (проведення занять з 

хореографії (спортивні бальні 
танці) 

Погодинне викорис-
тання (Понеділок  

– П’ятниця: з 17.30 
до 21.00) 17 год 30 

хв на тиждень

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження переліку нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних 

засадах 
Рішення Київської міської ради № 850/4914 від 23 травня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», По-
ложення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21 квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту 
на об’єкт оренди подано заяву більше ніж від одного претендента,  Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 849/4913 від 23 травня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó âåëîñèïåä-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ êîíöåïö³¿, çàçíà÷åíî¿ ó 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê äî ð³øåííÿ áóäå íàäðóêîâàíî 
â íàñòóïíèõ íîìåðàõ

1. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé 
ìåòðîïîë³òåí»:

1.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â, 
íàïðàâëåíèõ íà ðåñòðóêòóðèçàö³þ áîðãó êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» 
ïåðåä òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ «Óêððîñë³çèíã» ïðè ïðèìóñîâîìó âèêîíàíí³ 
íàêàçó ó ñóäîâ³é ñïðàâ³ ¹ 910/8397/16.

1.2. Óìîâè ðåñòðóêòóðèçàö³¿ áîðãó, çàçíà-
÷åíîãî ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
ïîãîäèòè ç Äåïàðòàìåíòîì òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
Äåïàðòàìåíòîì ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, 
çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ 
çîáîâ’ÿçàíü ì³æ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì 

«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» òà òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Óêððîñë³çèíã» 
â³äíîñíî ðåñòðóêòóðèçàö³¿ áîðãó ïðè ïðèìóñî-
âîìó âèêîíàíí³ ð³øåííÿ ñóäó ó ñóäîâ³é ñïðàâ³ 
¹ 910/8397/16 áóäå çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê 
òà â ìåæàõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ 
ì³ñòà Êèºâà íà 2018 òà íàñòóïí³ ðîêè, çà ðàõóíîê 
âëàñíèõ êîøò³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» òà ³íøèõ äæåðåë, 
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè òà 
íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ 
çàñàäàõ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêòà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ 
íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè 
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåë³ê ÿêèõ 
çàòâåðäæåíèé çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
äîãîâ³ð îðåíäè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 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

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 74 (1886), cереда, 18 липня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
18 липня 2018 р.

№76 (5127)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäàíà òà 
Âàðâàðè Õàíåíê³â.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå 
òðüîõ ðîê³â, âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ 
â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â òà 
çäàòí³ñòü çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì 
ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòü-
êîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, 
â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó 
ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà 
àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ’ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è 
â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â 
ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé 
ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà 
ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäàíà òà 
Âàðâàðè Õàíåíê³â íà îäèí ³ ï’ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 16 ñåðïíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51. Å-ïîøòà – dk@ê³åvñ³tó.gov.ua.
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè äî 13 ñåðïíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ 

ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó 
ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Äåïàðòàìåíò ç ï³äãîòîâêè âèðîáíèöòâà ÏðÀÒ «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ 
«Êè¿ââîäîêàíàë» çàÿâëÿº ïðî íàì³ðè ðåêîíñòðóêö³¿ Äí³ïðîâñüêî¿ âî-
äîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ ç âïðîâàäæåííÿì òåõíîëîã³¿ çíåçàðàæåííÿ ïèòíî¿ 
âîäè ä³îêñèäîì õëîðó ç âèðîáíèöòâîì ðåàãåíòó íà Äí³ïðîâñüê³é âîäî-
ïðîâ³äí³é ñòàíö³¿ ïî âóë. Äí³ïðîâîäñüêà, 1-à â ì. Êèºâ³.

Ñòàä³ÿ ïðîåêòóâàííÿ – ïðîåêò. Êëàñ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îá’ºêòà – ÑÑ3. 
×åðãîâ³ñòü áóä³âíèöòâà – â 2 ÷åðãè. Äæåðåëî ô³íàíñóâàííÿ – êîøòè 
ÏðÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë».

Ê³ëüê³ñòü âèðîáíèöòâà ä³îêñèäó õëîðó íà ² ÷åðãó – 930 êã/äîáó.
Â ñêëàä³ ïðîåêòíèõ ñïîðóä ïåðåäáà÷åíî: ðåàãåíòíå ãîñïîäàðñòâî, 

öåõ ç âèðîáíèöòâà ä³îêñèäó õëîðó, òåõíîëîã³÷í³ òðóáîïðîâîäè, ñèñòåìè 
³íæåíåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ, àâòîìàòèçàö³¿, äèñïåò÷åðèçàö³¿.

Ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ï³äâèùåííÿ 
åêîëîã³÷íî¿ òà òåõíîãåííî¿ áåçïåêè çà ðàõóíîê çàñòîñóâàííÿ äëÿ çíåçà-
ðàæåííÿ ïèòíî¿ âîäè ä³îêñèäó õëîðó íàòð³þ çàì³ñòü ñêðàïëåíîãî õëîðó.

Â³äõîäè âèðîáíèöòâà – â³äñóòí³.
Íåãàòèâí³ âïëèâè – â³äñóòí³.
Îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè, â³äãóêè òà ïðîïîçèö³¿ çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Ëåéïöèçüêà, 1-à, Äåïàðòàìåíò ç ï³äãîòîâêè âèðîáíèöòâà 
ÏðÀÒ «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë», ç 9.00 äî 16.00, òåë./ôàêñ 
200-73-02, 200-73-07.

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÀËÎÍ ÍÀÐÅ×ÅÍÈÕ 
«ÞÍ²ÑÒÜ» ïîâ³äîìëÿº, ùî îá’ÿâó ïðî âòðàòó ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ ñåð³¿ 
CAE ¹300161, âèäàíîãî 11.07.2011ð. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà â³ä 11.07.2011ð. ¹436-Â, íàäðóêîâàíó ó âèïóñêó ãàçåòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» ¹32 (5083) â³ä 23 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, ââàæàòè íåä³éñíîþ.

ÀÒÇÒ «ÊÂÎ «Ïðîñòîð» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 21551324, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03134, ì. Êè¿â, âóë. 
Òðóáëà¿í³, 2-á), ïîâ³äîìëÿº, ùî â ïîâ³äîìëåíí³, îïóáë³êîâàíîìó â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» 13.07.2018 ð. 
¹74 (5125), ñë³ä ÷èòàòè. «2. Ðåêâ³çèòè âèïóñêó ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â äîêóìåíòàðíî¿ ôîðìè 
³ñíóâàííÿ, ùîäî ÿêîãî ïðèéíÿòî ùîäî ÿêîãî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ ³ñíóâàííÿ 
³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â ó áåçäîêóìåíòàðí³é ôîðì³: Âèä ö³ííèõ ïàïåð³â (³ç çàçíà÷åííÿì òèïó): 
àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³. Äàí³ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ âèïóñêó: äàòà ðåºñòðàö³¿: 19.07.2006 ð., îðãàí, 
ùî âèäàâ ñâ³äîöòâî: Òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî 
ðèíêó óì. Êèºâ³, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð âèïóñêó: 140/10/1/2006. Ì³æíàðîäíèé ³äåíòèô³êàö³éíèé 
íîìåð ö³ííèõ ïàïåð³â: UA4000044689».

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Ê³ºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîþ ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 89,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâàð Ïðàö³, 
áóä. 7. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 1540700,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«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 êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 
ãðóïè, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè 6%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 7703,50 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 296-56-56.

ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî 
ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

¹ ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà 

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí 
(áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 
Ì. ÊÈªÂÀ»

1.

Íåæèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 41,50êâ. ì çà 
àäðåñîþ: âóë. Íèæí³é 

Âàë, ¹ 37/20 ë³ò. À, 
(1-é ïîâåðõ)

Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ òà      
³íøå, êð³ì ðîçì³ùåííÿ 
çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ, ïîáóòîâèõ    

ïîñëóã, ïðîäàæó òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

11020,67 22041,34

ð/ð 26002301835243 ó ÒÂÁÂ 
¹10026/0104 ô³ë³¿ -ÃÓ ïî 

ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë. ÏÀÒ 
«Äåðæàâíèé Îùàäíèé áàíê 
Óêðà¿íè» Êîä áàíêó 322669 

Êîä ªÄÐÏÎÓ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá’ºêòà – 2 ðîêè 364 äí³. Óìîâè êîíêóðñó:
– ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ 

ïåðåìîæöÿ;
– âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì äëÿ 

ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü òà ³íøå, êð³ì ðîçì³ùåííÿ çàêëàä³â 
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ïîáóòîâèõ ïîñëóã òà ïðîäàæó òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè.

– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàð-
ò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò îðåíäîäàâöÿ àáî 
³íøîãî ñóá’ºêòà íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè, âè-
òðàò îðåíäîäàâöÿ àáî ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ 
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ öèõ 
âèòðàò). Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå 
ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ 
ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (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 ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êî-

ìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, 
âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî 
îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: 
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äî-
ãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòè-
ïîæåæíèõ 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 äî-
ãîâîð³ îðåíäè;

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ 
â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè 
ðàçîì ç îïèñîì:

1) çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³ 
ïðî êîíêóðñ. ßêùî ïðåòåíäåíò âæå ïîäàâàâ çàÿâó ïðî îðåíäó, ÿêà ñòàëà 
ï³äñòàâîþ äëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó, ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó â³í 
ïîäàº íîâ³ ïðîïîçèö³¿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíêóðñó;

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â 
äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó);

³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç íèì;
2) â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà: 
äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ 

îñîáè;
êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé âèòÿã ç 

ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:
êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó 

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

æàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á 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 ºäè-
íîãî ïîäàòêó.

3) äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá’ºêò 

îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ 
«Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðå-
òåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè 
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî 
áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá’ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ 
ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Ïàêåò äîêóìåíò³â ïîäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà 
ïëîùà, 2, êàá. 15.

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó 
êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿».

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êó-
âàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê», çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà 
ïëîùà, 2, ê³ì. 9 . ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, 
ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî 
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà íèì 
ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – çà 3 
ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: «08» ñåðïíÿ 2018 ð. äî 16.00.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîí-
ñüêà, 37-á, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Ïîä³ëüñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ê. 2, òåëåôîí äëÿ 
äîâ³äîê 485-18-87.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí 
(áåç ÏÄÂ) Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,60 
êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Òè÷èíè, 26 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó 
ïèòíî¿ âîäè 457,50 915,00

ï/ð 26008554300600 áàíê: 
ÏÀÒ «Óêðñèááàíê» 

ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 39606435

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá’ºêòà – 2 ðîêè 364 äí³ (ó ðàç³ 
ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó 
äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëü-
íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî 
ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì). 

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äî-

äàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè;

– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìó-
íàëüíèõ 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 ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

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

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ 
îãîëîøåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá’ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ 
ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ ÇÌ² (ó ðàç³ 
â³äñóòíîñò³ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ öèõ âèòðàò);

– çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ñòðàõóâàííÿ ïðîòÿãîì 
ì³ñÿöÿ ç äàòè óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè;

– 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;

– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâó-
ºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè òà ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè 
ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ 
ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñî-
áà 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);
– âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
– êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ 

îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
– êîï³þ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòêó (çàâ³-

ðåíó çàÿâíèêîì);
– ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1,2,3) ïðåòåíäåíòà íà 

ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
– äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî 

ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;
– êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðåìîãî âèäó 

ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
– êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1,2,3) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
– êîï³ÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
– âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;

– äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó 
ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà-ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäè-
íîãî ïîäàòêó.

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

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

5. ²íôîðìàö³ÿ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó 
êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ 
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 20.08.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. 
Ïðàö³, 1/1, êàá. 205 îá 11.00.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíî íà-
éìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ «Êîíêóðñíà 
ïðîïîçèö³ÿ», (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà 
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íà-
éìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî 
áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá’ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ 
ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó 
êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿».

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð 
Ïðàö³, 1/1 ê³ì. 208 (ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ 
ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45), òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 296-56-56, 292-23-07.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ çà 3 
ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
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На початку року, до дня народження 
великого поета, барда, артиста з київським 
корінням, театр поезії та пісні оголосив 
2018 рік роком Володимира Семеновича 
Висоцького. Звісно, не офіційно. Але цю 
дату в місті святкували з розмахом. І ось 
– новий концерт – подія в культурному й 
творчому житті столиці. 

Наталя ПЛОХОТНЮК  спеціально для «Хрещатика»
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íîâèíè

 �  В столичному Будинку офіцерів 25 липня 
відбудеться вечір пам’яті Володимира Висоцького 

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Ремонт у дитячій лікарні № 2 
завершать до кінця року 
«ТОРІК у Київській міській дитячій клінічній лікарні № 2 
відкрили приймальне відділення на першому поверсі. Ми 
прийняли рішення не зупинятись на досягнутому, тож із 
столичного бюджету виділено додаткові кошти для про-
довження ремонтних робіт», – розповів перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник. 

Він нагадав, що КМКДЛ № 1 та № 2 визначені як пер-
шочергові медичні заклади для дітей, у яких заплановано 
здійснити ремонт із термосанацією фасаду. 

«Наразі на об’єкті завершують утеплення фасаду, вже від-
ремонтовано дах, замінено вікна, проведена гідроізоляція 
самої будівлі по периметру і починається благоустрій території. 
Крім того, завершуються заходи з улаштування комунікацій 
у підвалі та мереж вентиляції та кондиціювання. Також 
оновлять друге крило першого поверху, у якому розмістять 
сучасну лабораторію», – розповів Микола Поворозник  

«У гості до Бога запізнень не буває» 

«Не віриться, здавалося, що вчора ми, молоді, заспокоєні, 
хоробрі, з нетерпінням чекали кожну нову виставу Висо-
цького, кожен його вірш, кожне слово в інтерв’ю, – каже 
керівник і натхненник Київського театру поезії та пісні, 
великий шанувальник творчості Висоцького Семен Руб-
чинський. – Але й сьогодні не тільки ми – старша генерація, 
але й наші діти і онуки співають його пісні, читають його 
вірші, ставлять його п’єси та знімають фільми про нього. 
Його люблять і розуміють, мабуть, у всьому світі, його 
твори перекладено на українську, французьку, польську, 
англійську, іврит та ще два десятки мов». 

Чому у нас так люблять і цінують творчість Воло-
димира Висоцького – російського єврея українського 

походження? Не лише за те, що його коріння по батьку 
глибоко українське, київське. Його батько, Семен Во-
лодимирович (Шльома Вольфович), був родом звідси, а 
бабуся, Дора Олексіївна, жила в столиці України до самої 
смерті – до 1970 року й похована на Байковому цвинта-
рі. Володимир Висоцький дуже любив бабусю і майже 
все своє дитинство літні канікули проводив у Києві. До 
речі, кажуть, що саме вона єдина з родини підтримала 
рішення хлопця покинути навчання в Московському 
інженерно-будівельному інституті й піти в театраль-
ний. Саме в нашому місті він зустрів і свою майбутню 
дружину – актрису Театру російської драми Ізу Жукову. 
Концерти в столиці, приїзди з театром, квартирники, 
фільми – все це Україна, яка його пам’ятає. Київський 
театр поезії та пісні ім. В. Висоцького, галерея В. Висо-
цького на Воздвиженці, пам’ятник Жеглову і Шарапову 
біля МВС, блискучий монумент в Одесі та сама Одеська 
кіностудія – все це зв’язок України з поетом сьогодні. 
Володимир Висоцький не раз виступав у київських ін-
ститутах, клубах підприємств. Для мільйонів глядачів 
він був і залишається кумиром. 

«Цього року Володимиру Висоцькому виповнилося б 
80, – каже організатор концерту Семен Рубчинський. – І 
цікавість до його творчості з кожним роком не зменшу-
ється, а, навпаки, зростає. Його пісні об’єднують людей». 

На традиційному Вечорі його пам’яті, що відбудеться 25 
липня в Центральному будинку офіцерів ЗСУ, як завжди 

звучатимуть його вірші у виконанні народного артиста 
України Ігоря Славинського. І, звичайно ж, пісні – військо-
ві, філософські, гумористичні. Серед них найвідоміша – 
«Кони привередливые», рядок із якої й став назвою Вечора 
пам’яті. Сюрпризом для глядачів буде уривок із вистави 
«Нейтральна полоса» у виконанні артистів театральної 
майстерні Миколи Рушковського під керівництвом Ігоря 
Славинського. 

«Але це не всі сюрпризи, – додає Ігор Славинський, 
режисер-постановник концерту. – Друге відділення роз-
почне чотирирічна Фрося Мельник. Вона так читає вірші 
Висоцького, що аж мороз по шкірі йде! Ми, дорослі актори, 
почувши її виступ, були просто шоковані!» 

До речі, Київський театр поезії та пісні імені Володи-
мира Висоцького теж відзначає ювілей – 15-річчя першої 
вистави за творчістю Володимира Семеновича «Невидима 
тінь від мікрофона»  

У СПЕКОТНУ погоду особливо 
популярними серед відвідувачів 
київських ресторанів та кафе є літні 
тераси. Цілком логічне бажання 
міських жителів – насолодитись 
їжею чи напоями на свіжому по-
вітрі. Але, що добре для клієнтів 
закладів харчування, то погано для 
пішоходів. Є тераси, що встановле-
ні за усіма нормами та вимогами 
Правил благоустрою. А є й такі, що 
всупереч цьому займають майже 
весь тротуар, і пішоходи мають 
обходити їх у кращому випадку 
по газону, в гіршому – виходити 
на проїжджу частину, ризикуючи 
власним життям та здоров’ям. 

«Правилами благоустрою пе-
редбачено, що мінімальний про-
хід для пішоходів на тротуарі має 
складати не менше 50 % від його 
ширини. Тобто, якщо вона складає 
6 м, то зона для перехожих має бути 
3 м, але не менше 1,8 м. Крім того, 
аби не створювали незручності 
для пішоходів, літні майданчики 
не мають потрапляти у зони пе-
рехресть, розташовуватись біля 
виходів з метро», – повідомив ди-

ректор Департаменту міського 
благоустрою Тарас Панчій. 

На сьогодні на території Києва 
біля закладів харчування розміще-
но 1148 літніх майданчиків, з яких 
лише 515 є законними та спла-
чують пайові внески, що суттєво 
попов нює міський бюджет. Всі інші 
об’єкти розміщені без дозвільної 
на те документації. Для боротьби 
із недоброчесними підприємця-
ми, які розширяють свої заклади 
харчування до зон обмеження, 
інспекторами благоустрою спільно 
із поліцією вживаються усі заходи, 
аби усунути такі порушення. 

«Київ є унікальним містом у 
прозорості висвітлення відомос-
тей щодо діяльності того чи іншого 
об’єкта, що розташований на його 
території. Тобто кожен може зайти 
на сайт «Містобудівний кадастр» 
та перевірити законність роз-
міщення будь-якого об’єкта на 
вулицях, ввівши точну адресу. 
Та, відповідно, поскаржитись на 
гарячу лінію 1551», – зазначив 
Тарас Панчій   

Лише 515 літніх майданчиків 
із 1148 є законними 
та сплачують пайові внески 
до міської скарбниці

Посадовець РДА та підрядник 
опинились під слідством 
за махінації з бюджетними 
коштами 
ЗА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО керів-
ництва Київської місцевої про-
куратури № 3 слідчим відділом 
Деснянського управління поліції 
повідомлено про підозру началь-
нику Управління ЖКГ Деснян-
ської райдержадміністрації та 
підряднику за фактом розтрати та 
привласнення бюджетних коштів. 

Установлено, що наприкінці 
2016 року підрядною компанією 
виконувався капремонт житло-
вого будинку по вул. Лісківській. 
Вказані роботи були повністю 
оплачені зі столичного бюджету 
на підставі актів, підписаних 
начальником управління ЖКГ. 
Однак, як з’ясувалось, окремі 

заходи підрядник реалізував не 
повністю, зокрема серед іншо-
го «забув» укріпити цементом 
фундамент багатоповерхівки. А 
деякі роботи не були виконані 
взагалі. 

За висновками експертизи, 
збитки, завдані столичній гро-
маді внаслідок таких зловживань, 
склали понад 80 тис. грн. За резуль-
татами розслідування начальнику 
УЖКГ Деснянської РДА та дирек-
тору підприємства-підрядника 
оголошено підозру за ч. 2 ст. 191, 
ч. 1 ст. 366 КК України. 

Досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні триває 

Відновлено 
рух автобусів 
маршрутів 
№№ 9, 69, 90 та 
маршрутного таксі 
№ 155 
ІЗ 18 ЛИПНЯ відновлюється рух автобусів 
маршрутів №№ 9, 69, 90 та маршрутного 
таксі № 155 за власними схемами руху у 
зв’язку із закінченням капітального ре-
монту транспортної розв’язки на перетині 
просп. Леся Курбаса, вул. Гната Юри та вул. 
Володимира Покотила. Ознайомитись із 
розкладами руху автобусів можна на сайті 
www.kpt.kiev.ua у розділі «Пасажирам» – 
«Маршрути та розклад руху»  
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