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ЗА СЛОВАМИ  начальника 
Служби у спра-
вах дітей та сім’ї 
КМДА Валерія 
Танцюри, мета 
акції – привернути 
увагу до проблеми 
торгівлі людьми, 

так званого сучасного рабства та 
об’єднати зусилля для подолан-
ня цього негативного явища. А 
також надати підтримку і допо-
могу постраждалим і запобігти 
потраплянню у ситуацію торгівлі 
людьми/дітьми. 

«Під час події в центрі Києва 
організували пізнавальні ігри для 

підлітків та дітей з питань обізна-
ності прав, обов’язків та безпечної 
поведінки; концертну програму, 
розповсюджували інформматері-
али щодо попередження та проти-
дії торгівлі людьми; консультації 
фахівців у цій сфері; флешмоб 
повітряних кульок з логотипом 
«Дитина – не товар»», – повідомив 
Валерій Танцюра. 
У рамках заходу відбувся інфор-

маційний перформанс «Людина – 
не товар» від акторів театру Bedlam. 
«Учасники дійства в голові колони 
встановили віз, який є символом 
рабства, запряжений людьми. Ко-
лону під час руху зупиняли люди, 

образи, яких взяті з реальних роз-
повідей тих, хто постраждав від 
цієї проблеми», – розповіли ор-
ганізатори перформансу. 
Окрім цього, під час акції в са-

мому центрі Києва був розіграний 
пластично-хореографічний етюд 
«Людина – не товар». 
Однією з ключових активностей 

учорашньої події стала інсталяція 
«Лабіринт можливостей», створена 
МО з міграції. Потрапляючи в 
умовні стін лабіринту, відвідувачі 
повиннні були не лише вийти з 
нього, а й знайти гіпотетичний 
вихід із багатьох ситуацій, в які 
потрапляли на своєму шляху, та 
уникнути торгівлі людьми. Усі 
сценарії змодельовані на осно-
ві реальних історій вербування 
та мають на меті розвиток кри-
тичного ставлення до сумнівних 
пропозицій працевлаштування, 

аналітичного мислення в ситуаціях 
емоційного тиску та перевірки 
власних знань щодо правил без-
печної міграції та працевлашту-
вання за кордоном. 
Одночасно, в десяти районах Ки-

єва учора працювали інформацій-
но-консультативні локації, під час 
роботи яких киян консультували 
щодо проблеми торгівлі людьми, 
проводили есперес-опитування 
щодо обізнаності про це негативне 
явище, працювали селфі-зони, де 
всі мали можливість висловити 
свою громадську позицію, сфото-
графувавшись з логотипом акції та 
підтримати кампанію, виклавши 
фото у соцмережах. 
Нагадаймо, що така інформа-

ційна акція в столиці проводиться 
третій рік поспіль, що дає змогу 
підвищити рівень обізнаності киян 
про проблему торгівлі людьми �

Учора в рамках загальнонаціональної 
інформкампанії з нагоди Всесвітнього дня 
протидії торгівлі людьми в центрі столиці 
біля скульптури Св. Архістратига Михаїла під 
патронатом Мінсоцполітики України, Служби 
у справах дітей та сім’ї КМДА у співпраці з 
Київським міським центром соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, МО з міграції, відділом 
ювенальної превенції управління превентивної 
діяльності ГУ Нацполіції у м. Києві, за підтримки 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Уряду 
Канади, відбулася соціально-інформаційна акція 
«#протиДій торгівлі людьми».

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Столиця України долучилася до відзначення Всесвітнього дня 
протидії торгівлі людьми

Учора в центрі столиці в рамках загальнонаціональної інформкампанії з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми відбулася соціально-інформаційна 
акція «#протиДій торгівлі людьми»

«Київтеплоенерго» 
отримало ліцензію 
з перероблення 
побутових відходів на 
заводі «Енергія» 

Днями КП «Київтеплоенерго» отримало 
ліцензію на право провадження госпо-
дарської діяльності з перероблення по-
бутових відходів за місцем провадження 
господарської діяльності на столичному 
сміттєспалювальному заводі «Енергія». 
Рішення про видачу ліцензії було од-
ностайно прийняте Нацкомісією, що 
здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП). 

Ліцензія дає законне право заводу 
«Енергія» продовжити свою роботу із 
переробки ТВП та виробництво і від-
пуск теплової енергії вже у складі КП 
«Київтеплоенерго». Нагадаємо, що 1 
серпня 2018 року сміттєспалювальний 
завод «Енергія» переходить в управління 
міста – КП «Київтеплоенерго». Також за-
уважимо, що 19 липня КМДА затвердив 
тариф для КП «Київтеплоенерго» на ви-
робництво теплової енергії на установках 
із використанням альтернативних джерел 
енергії (у тому числі, і заводі «Енергія»). 

До Міжнародного 
дня голокосту ромів 
відбудеться жалобний 
мітинг та вечір пам’яті 

У Києві 2-3 серпня відбудеться Все-
український форум, приурочений до 
Міжнародного дня голокосту ромів. 
Організаторами заходу є МГО ромів 
«КЕТАНЕ» та низка місцевих ромських 
організацій-членів Ромської ради. 

У рамках заходу 2 серпня у столиці 
проведуть жалобний мітинг до Між-
народного дня голокосту ромів у На-
ціональному історико-меморіальному 
заповіднику «Бабин Яр», покладання 
жалобного вінка до р. Дніпро на Ри-
бальському острові. 

Окрім того, увечері о 18.00 у Маріїн-
ському парку відбудеться вечір пам’яті 
«Циганські романси над Дніпром». 

Зазначимо, що відповідно до По-
станови Верховної Ради України від 8 
жовтня 2004 р. № 2085-IV Міжнарод-
ний день голокосту ромів в Україні 
відзначається на державному рівні. 2 
серпня 1944 року нацисти у концтаборі 
Аушвіц-Біркенау влаштували так звану 
«Циганську ніч», знищивши близько 
трьох тисяч ромів у газових камерах.

На вул. Рейтарській 
частково обмежать рух 
транспорту
У зв’язку з продовженням ремонту асфаль-
тобетонного покриття на вул. Рейтарській 
на ділянці від вул. Золотоворітської до 
вул. Олеся Гончара буде частково обме-
жено рух транспорту до 12 серпня 2018 
року. КК «Київавтодор» просить водіїв із 
розумінням поставитися до тимчасових 
незручностей, пов’язаних із виконанням 
ремонтних робіт.

У 2013 році Генасамблеєю проголошений, а 30 липня 2014 року 
Організація Об’єднаних Націй відзначила перший в історії Всесвітній 
день протидії торгівлі людьми, який підтримує вся міжнародна спільнота. 

Протягом І півріччя 2018 року Мінсоцполітики статус особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, встановлено 112 громадянам України. 
У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, такий статус 
встановлено 102 особам. 

Упродовж 5 місяців цього року встановлено та надано допомогу 
140 потерпілим від торгівлі людьми, з них – 85 жінкам, у тому числі 5 
неповнолітнім та 7 малолітнім дітям.
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Про надання статусу 
скверу земельній ділянці,  
розташованій за адресою: 

вул. Ревуцького, 13-б 
в Дарницькому районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 981/5045 від 26 червня 2018 року
Відповідно до 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 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 раціонального 
використання та збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про організаційно-правові заходи щодо збереження 
пам’ятки археології місцевого значення «Ділянка 
прибережного міського кварталу Середньовічного 

Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві» та 
музеєфікації об’єктів культурної спадщини

Рішення Київської міської ради № 964/5028 від 21 червня 2018 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про інвести-

ційну діяльність», «Про архітектурну діяльність», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної 
спадщини», «Про музеї та музейну справу», з метою збереження пам’ятки археології місцевого значення «Ділянка 
прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві» і музеєфікації 
об’єктів культурної спадщини Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про розірвання договору 
на право тимчасового довгострокового 
користування землею від 24.04.2000 

№ 88-5-00060, укладеного 
між Київською міською радою 

та громадянкою Нейкурс Ліаною Василівною 
для експлуатації та обслуговування 
адміністративно-офісної будівлі 

на вул. Краснодарській, 46 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 960/5024 від 6 червня 2018 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 96, 141 Земельного кодексу України, статті 651 Цивільного кодексу України, пункту 

34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про 
оренду землі», пунктів 1.2, 3.1 договору на право тимчасового довгострокового користування землею від 24.04.2000 
№ 88-5-00060 та у зв’язку з порушенням генерального плану будівництва, містобудівної документації, відсутністю 
об’єкта, для обслуговування та експлуатації якого надана земельна ділянка, використанням земельної ділянки не за 
цільовим призначенням, з порушенням обов’язків землекористувача, а також у зв’язку з систематичною несплатою 
земельного податку Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 9991,8 êâ. ì (ó ìåæàõ 
îáë³êîâèõ êîä³â 63:243:0122 òà 63:243:0137),  
ðîçòàøîâàí³é çà àäðåñîþ: âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-á 
â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,  çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005  
¹806/3381 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà 
Êèºâà â ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
öèì ð³øåííÿì çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâî-
â³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî 

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ 
â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ «Êè¿âçåëåíáóä» 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

7. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1.1. Â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-
ðÿäêó îðãàí³çàö³þ ðîçðîáêè òà çàòâåðäæåííÿ 
àëüòåðíàòèâíîãî ïðîåêòó óêð³ïëåííÿ îá’ºêòà 
¹ 1, áóä³âíèöòâî ÿêîãî ïåðåäáà÷åíå ïðîåêòîì 
«Áóä³âíèöòâî îá‘ºêòà áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ òà êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ 
ñêâåðó íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ îêðåìîþ ÷åðãîþ 
áóä³âíèöòâà (²² ÷åðãà)» ó ñêëàä³ ïðîåêòó «Ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ïîøòîâ³é 
ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³» òà êîðèãóâàííÿ 
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ïîäàëüøèõ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü.

1.2. Íå ï³çí³øå øåñòè ì³ñÿö³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ (â³ä-
íîâëåííÿ) àðõåîëîã³÷íèõ ðîçêîïîê íà ïàì’ÿòö³ 
àðõåîëîã³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ «Ä³ëÿíêà ïðè-
áåðåæíîãî ì³ñüêîãî êâàðòàëó Ñåðåäíüîâ³÷íîãî 
Êèºâà (Õ²-Õ²Õ ñò.) íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ â ì³ñò³ 
Êèºâ³» ³ç çàëó÷åííÿì ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â ³ 
ôàõ³âö³â ç àðõåîëîã³¿ òà êîíñåðâàö³¿ ïðåäìåò³â 
àðõåîëîã³¿, ç âèçíà÷åííÿì îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü êîíñåðâàö³¿ òà/àáî 
ìóçåºô³êàö³¿ íà ì³ñö³.

1.3. Êîíòðîëü òà íàãëÿä çà âèêîíàííÿì ðîá³ò íà 
ïàì’ÿòö³ àðõåîëîã³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ «Ä³ëÿíêà 
ïðèáåðåæíîãî ì³ñüêîãî êâàðòàëó Ñåðåäíüî-
â³÷íîãî Êèºâà (Õ²-Õ²Õ ñò.) íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ â 
ì³ñò³ Êèºâ³» â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîí³â Óêðà¿íè 
«Ïðî îõîðîíó àðõåîëîã³÷íî¿ ñïàäùèíè», «Ïðî 
îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè».

1.4. Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ìóçåéíîãî çàêëàäó 
íå ï³çí³øå òðüîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ çàâåðøåííÿ 
àðõåîëîã³÷íèõ ðîçêîïîê òà âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü êîíñåðâà-
ö³¿ àáî ìóçåºô³êàö³¿ íà ì³ñö³, – âæèòòÿ çàõîä³â 
ùîäî ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî 
àðõ³òåêòóðíîãî êîíêóðñó ç ìóçåºô³êàö³¿ îá’ºêò³â 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà îðãàí³çàö³¿ ïóáë³÷íîãî 
ïðîñòîðó íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ àðõ³òåêòóðíèõ òà ì³ñòîáóä³âíèõ 
êîíêóðñ³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 ëèñòîïàäà 1999 
ðîêó ¹ 2137.

1.5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
ï³äïóíêòàìè 1.1 – 1.4 ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
òà ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ïðîâåäåí-
íÿ â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî àðõ³òåêòóðíîãî 
êîíêóðñó ç ìóçåºô³êàö³¿ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè òà îðãàí³çàö³¿ ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó 
íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà – âæèòòÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â, 
ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèéíÿòòÿ äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ìàéíà, ùî çíàõîäèòüñÿ íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, 
íà ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè, â 
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

1.6. Çóïèíåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ÿê³ âåäóòüñÿ 
ç ãðóáèì ïîðóøåííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà 
Óêðà¿íè.

1.7. Ñêàñóâàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ ³ îáìå-
æåíü òà îòðèìàííÿ íîâèõ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ ³ 
îáìåæåíü ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà.

2. Óòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Öåíòð 
êîíñåðâàö³¿ ïðåäìåò³â àðõåîëîã³¿» ç â³äíåñåííÿì 
éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî êîìóíàëüíèé 
çàêëàä «Öåíòð êîíñåðâàö³¿ ïðåäìåò³â àðõåîëî-
ã³¿» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.2. Çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì 
ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âñòàíîâèòè, ùî äî çàâåðøåííÿ â³äêðè-
òîãî ì³æíàðîäíîãî àðõ³òåêòóðíîãî êîíêóðñó ç 
ìóçåºô³êàö³¿ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà 
îðãàí³çàö³¿ ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó íà Ïîøòîâ³é 
ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà óòðèìóºòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü ùîäî çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, 
âëàñíèêà òà/àáî êîðèñòóâà÷à çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,83 ãà â ìåæàõ 
âóëèö³ Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿, Íàáåðåæíîãî 
øîñå, Áîðè÷åâîãî óçâîçó, Âîëîäèìèðñüêîãî 
óçâîçó ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ³ç êà-
äàñòðîâèìè íîìåðàìè 8000000000:85:391:0003, 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 8 5 : 3 9 1 : 0 0 0 4 , 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 8 5 : 3 9 1 : 0 0 0 5 , 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 8 5 : 3 9 1 : 0 0 0 6 , 
8000000000:85:391:0009, çîêðåìà íà ÿêèõ ïðî-
âîäÿòüñÿ àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèð³øèòè ïèòàííÿ 
ùîäî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
öèì ð³øåííÿì.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó, ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóï-

íèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿ Ðåçí³êîâó Îëåêñ³þ Þð³éîâè÷ó çàáåçïå÷èòè:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî 
äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 
24.04.2000 ¹ 88-5-00060, óêëàäåíèé ì³æ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ãðîìàäÿíêîþ Íåé-
êóðñ Ë³àíîþ Âàñèë³âíîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíî¿ áóä³âë³ 
íà âóë. Êðàñíîäàðñüê³é, 46 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 8 ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.09.1999 ¹ 26/528 
«Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ».

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî 
çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó íà ïðàâî òèì÷àñî-

âîãî äîâãîñòðîêîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, 
âèçíà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè ãðîìàäÿíêó Íåéêóðñ 
Ë³àíó Âàñèë³âíó ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ 
ó ñåìèäåííèé ñòðîê ç ìîìåíòó íàáðàííÿ íèì 
÷èííîñò³.

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 ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 79 (1891), вівторок, 31 липня 2018 р.

Про визначення розміру статутного капіталу комунального 
підприємства «Аптека-Музей» 

Рішення Київської міської ради № 853/4917 від 23 травня 2018 року
Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення статуту комунального підприємства «Аптека-Музей» 
у відповідність до вимог чинного законодавства України Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 23.05.2018 року № 853/4917

Майно, що закріплено на праві господарського відання та за рахунок 
якого визначено розмір статутного капіталу комунального підприємства 

«Аптека-Музей»
№ з/п Найменування та адреса Інвентарний номер Одиниця виміру Кількість Залишкова вартість, грн, 

станом на 01.12.2017
1 Шафи комплект 50 шт. 1 7443,51
2 Арка для воріт 71 шт. 1 1148,68

3 Ворота з декоративним оздобленням, 
2 частини 72 шт. 1 1172,12

Разом    9764,31

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Âèçíà÷èòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àïòåêà-Ìóçåé» 
â ñóì³ 9764,31 (äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò 
÷îòèðè ãðèâí³ òðèäöÿòü îäíà êîï³éêà) ãðèâåíü 
çà ðàõóíîê âàðòîñò³ ìàéíà, ùî çàêð³ïëåíî íà 
ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà ï³äïðèºìñòâîì, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



3ДОКУМЕНТ Хрещатик
31 липня 2018 р.

№81 (5132)

Про затвердження детального плану території в межах 
вул. Васильківської, просп. 40-річчя Жовтня

Рішення Київської міської ради № 1238/5302 від 10 липня 2018 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до додатків № 3, № 6 та № 7 
до рішення Київської міської ради 

від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 
«Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

Рішення Київської міської ради № 1344/5408 від 19 липня 2018 року
Відповідно до статей 22, 78 Бюджетного кодексу України Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Московська, 39» 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 970/5034 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяви ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровані у Київській міській раді 02.02.2018 
за № 08/КО-521, 28.02.2018 за № 08/КО-1015, протокол та список учасників конференції жителів за місцем про-
живання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 14.10.2017, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1 Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæ-
àõ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿, ïðîñï.40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ 
â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ 
ïîêàçíèê³â (òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà 
îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ç ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè), 
ùî äîäàþòüñÿ, ÿê îñíîâó âèçíà÷åííÿ ïëàíóâàëü-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 
ïðîñòîðîâî¿ êîìïîçèö³¿ ³ ïàðàìåòð³â çàáóäîâè, 
ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã òà 
ëàíäøàôòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîñò³.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè äî äîäàòê³â ¹ 3, ¹ 6 òà ¹ 7 äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 ãðóäíÿ 
2017 ðîêó ¹ 1043/4050 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà 
Êèºâà íà 2018 ð³ê» òàê³ çì³íè:

ó äîäàòêàõ ¹ 3 òà ¹ 7 ó íàéìåíóâàíí³ ãîëîâ-
íîãî ðîçïîðÿäíèêà, â³äïîâ³äàëüíîãî âèêîíàâöÿ 
áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè àáî íàïðÿìó âèäàòê³â çã³äíî 
ç òèïîâîþ â³äîì÷îþ êëàñèô³êàö³ºþ /ÒÏÊÂÊÌÁ/
ÒÊÂÊÁÌÑ/ ñëîâà «Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, 
ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ)» çàì³íèòè ñëîâàìè «Äå-
ïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ)»;

ó äîäàòêó ¹ 6 ó íàéìåíóâàíí³ ãîëîâíîãî 
ðîçïîðÿäíèêà, â³äïîâ³äàëüíîãî âèêîíàâöÿ áþ-

äæåòíî¿ ïðîãðàìè àáî íàïðÿìó âèäàòê³â çã³äíî 
ç òèïîâîþ â³äîì÷îþ êëàñèô³êàö³ºþ /ÒÏÊÂÊÌÁ/
ÒÊÂÊÁÌÑ/ ñëîâà «Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, 
ìîëîä³ òà ñïîðòó» çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåïàðòà-
ìåíò ìîëîä³ òà ñïîðòó».

2. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 28 Áþäæåòíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» ó äåñÿòèäåííèé 
òåðì³í ç äíÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ.

3. 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

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèíêîâèé 
êîì³òåò «Âóëèöÿ Ìîñêîâñüêà, 39» ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ìîñêîâ-
ñüêà, 39» ä³º ó ìåæàõ áóäèíêó ¹ 39 íà âóëèö³ 
Ìîñêîâñüê³é ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Ìîñêîâñüêà, 39» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.      

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó   òåðèòîð³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ìîñêîâñüêà, 39» ó 
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ 
éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â  áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

4.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

4.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

4.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ ¿õ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè 
ç âèáîðöÿìè.

4.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ìîñêîâñüêà, 39» ó 
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ 
ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó 
îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-
íîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè »Ïðî îðãàíè 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ìîñêîâñüêà, 39» ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ 
ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: 
ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Ìîñêîâñüêà, 39» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 10.07.2018 року № 1238/5302

Основні техніко-економічні показники детального плану території 
в межах вул. Васильківської, просп. 40-річчя Жовтня

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру
Значення показників

Існуючий стан Етап 5 років Етап 20 років

1. Територія в межах проекту, у тому числі га 149,0

1.1 - житлова забудова: га 75,56 79,86 79,86

а) квартали садибної забудови » 0,53 0,41 0,41

б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гур-
тожитків) » 75,03 79,45 79,45

1.2 - ділянки установ і підприємств обслуговування (крім під-
приємств і установ мікрорайонного значення) » 22,01 21,38 21,38

1.3 - зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонно-
го значення) » 1,8 1,8 1,8

1.4 - вулиці в межах червоних ліній » 35,62 35,62 35,62

1.5
Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, 
виробничої, комунально-складської, інженерного обладнан-
ня, курортної, лікувальної тощо)

» 14,01 10,34 10,34

2. Населення

2.1 Чисельність населення, всього, тис. осіб 30,126 34,246 34,246

у тому числі:

- у садибній та блокованій забудові » 0,020 0,020 0,020

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) » 30,106 34,226 34,226

- у багатоквартирній забудові без урахування гуртожитків) » 27,521 31,641 31,641

2.2 Щільність населення осіб/га 398 429 429

- у садибній та блокованій забудові » 38 38 38

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) » 401 431 431

Про затвердження детального плану території 
в межах вулиць Бойчука (колишня Кіквідзе), 

Професора Підвисоцького, бульв. Дружби Народів, 
Чеської, Матросова, Залізничного шосе 

у Печерському районі м.Києва
Рішення Київської міської ради № 1239/5303 від 10 липня 2018 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ 

â ìåæàõ âóëèöü Áîé÷óêà (êîëèøíÿ Ê³êâ³äçå), 
Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íà-
ðîä³â, ×åñüêî¿, Ìàòðîñîâà, Çàë³çíè÷íîãî øîñå 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження детального плану території, 
обмеженої вулицями Михайла Кравчука, 

Ревуцького, Здолбунівською 
та Харківським шосе 
у Дарницькому районі

Рішення Київської міської ради № 1240/5304 від 10 липня 2018 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿, 

îáìåæåíî¿ âóëèöÿìè Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà, Ðå-
âóöüêîãî, Çäîëáóí³âñüêîþ òà Õàðê³âñüêèì øîñå 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано 

в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
27 липня 2018 р. за № 176/2024

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової 

енергії, постачання теплової енергії, 
послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води 
комунальному підприємству 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 
«Київтеплоенерго»

Розпорядження № 1294 від 23 липня 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 встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», ùî 
äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», 
ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», 
ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî» ÿê 
âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ¹ 700 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âè-
ðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ 
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè êî-
ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 27 êâ³òíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 97/1945.

7. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 01 
ñåðïíÿ 2018 ðîêó.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ï. Ïàíòåëåºâ

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

27 липня 2018 р. за № 176/2024 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23 липня 2018 року №1294

Тарифи
на теплову енергію комунальному підприємству виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київтеплоенерго»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1097,94 1317,53

2 Бюджетні установи 1555,42 1866,50

3 Інші споживачі 1553,86 1864,63

4 Релігійні організації 723,81 868,57

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

27 липня 2018 р. за № 177/2025

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23 липня 2018 року №1294

Тарифи
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству виконавчого 

органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1005,38 1206,46

2 Бюджетні установи 1462,86 1755,43

3 Інші споживачі 1461,30 1753,56

4 Релігійні організації 631,25 757,50

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

27 липня 2018 р. за № 178/2026

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23 липня 2018 року №1294

Тарифи
на транспортування теплової енергії комунальному підприємству 

виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 88,61 106,33

2 Бюджетні установи 88,61 106,33

3 Інші споживачі 88,61 106,33

4 Релігійні організації 88,61 106,33

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

27 липня 2018 р. за № 179/2027 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23 липня 2018 року № 1294

Тарифи
на постачання теплової енергії комунальному підприємству виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київтеплоенерго»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 3,95 4,74

2 Бюджетні установи 3,95 4,74

3 Інші споживачі 3,95 4,74

4 Релігійні організації 3,95 4,74

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

27 липня 2018 р. за № 180/2028

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23 липня 2018 року № 1294

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води, що надає комунальне підприємство виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» 
як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення у 
разі наявності квартирного (на 
приміщення) та/або будинко-
вого засобів обліку теплової 
енергії, яка використовується на 
опалення:

населення 1 Гкал 1354,78

2 Централізоване опалення у разі 
відсутності квартирного (на 
приміщення) та/або будинко-
вого засобів обліку теплової 
енергії, яка використовується на 
опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на 
місяць протягом періоду надан-
ня послуги з централізованого 

опалення

31,52

3 Централізоване постачання 
гарячої води за умови підклю-
чення рушникосушильників до 
системи гарячого водопоста-
чання:

населення 1 куб. м 80,59

управителі багатоквартирних 
будинків

1 куб. м 77,78

4 Централізоване постачання 
гарячої води за відсутності 
рушникосушильників:

населення 1 куб. м 74,52

управителі багатоквартирних 
будинків

1 куб. м 71,93

5 Централізоване постачання 
гарячої води:

бюджетні установи 1 куб. м 98,74

інші споживачі 1 куб. м 98,65

релігійні організації 1 куб. м 50,00

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ïîñâ³ä÷åííÿ ç äóáë³êàòó ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, 
¹ 235379 íà ³ì’ÿ Ãîðáóíîâà Òåòÿíè ²âàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÒÎÂ «Êè¿âòåïëîåíåðãî», ïîâ³äîìëÿº, ïðî òå, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ ðîçðàõóíê³â 
ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» ðîçðàõîâàí³ âïåðøå çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ «Êè¿âòåïëîåíåðãî», 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, ãðí òàðèôó

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1101,53 15,73

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 9,98 0,14

Ðåøòà âèòðàò (àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè), êð³ì ïîñëóã áàíêó 17,24 0,25

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 1128,75 16,12

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0 0

Ïîñëóãè áàíêó 0 0

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïî-
ñëóã áàíêó 1128,75 16,12

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1354,5 19,34

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ 
«Êè¿âòåïëîåíåðãî», 

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, ãðí/êóá.ì  òàðèô âñòàíîâëþºòüñÿ âïåðøå

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â 
äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñò³ ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 60,25

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,86

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ

6,91

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 0

Ðåøòà âèòðàò (àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè), êð³ì ïîñëóã áàíêó 1,38

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 69,4

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0

Ïîñëóãè áàíêó 0

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 69,4

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 83,28

Òàðèô âñòàíîâëþºòüñÿ âïåðøå íà òåïëîâó åíåðã³þ 
äëÿ êàòåãîð³¿  ñïîæèâà÷³â «íàñåëåííÿ» 2018 (ç ÏÄÂ) Îä.âèì. Ïðîåêò òàðèôó

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ Ãðí/Ãêàë 1321,84

òàðèô³â íà ïîñëóãó  ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ êàòåãîð³¿  
ñïîæèâà÷³â  «íàñåëåííÿ»  (ç ÏÄÂ) Ãðí/Ãêàë 1354,5

ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè: ãðí çà 1 êóá.ì 83,28

çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì 
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ãðí çà 1 êóá.ì 83,28

Äåòàëüí³øå ç ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÒÎÂ «Êè¿âòåïëîåíåðãî» 
teploenergo.kiev.ua  òà íà äîøêàõ îá’ÿâ  â áóäèíêó. 

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç 31 ëèïíÿ 2018 ïî 
09 ñåðïíÿ 2018 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âàöëàâà Ãàâåëà,9-à òåë. 223-69-65.

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

1) âóë. Ñàáóðîâà, 3-à, çàãàëüíà ïëîùà – 40,00 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³-
ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 733 200,00 ãðí, ñòàâêà 
îðåíäíî¿ ïëàòè -1 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 611,00 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðè-
ãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 127,40 êâ.ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êèðèë³âñüêà, 123 
ë³ò. À, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2 344 600,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 
5249,84 ãðí (áåç ÏÄÂ), (1,2,3,4%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ, áëàãîä³éíèõ 
îðãàí³çàö³é òà ³íøå.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà»: ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà,36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

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.



ЖИТТЯ СТОЛИЦІ Хрещатик
31 липня 2018 р.
№ 81 (5132)

8

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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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 63478

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
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

НА  ЗАСІДАННІ  по-
стійної комісії Київради 
з питань торгівлі, підпри-
ємництва та регуляторної 
політики депутати пого-
дили проект рішення, що 
передбачає обмеження 
продажу спиртовмісних 
напоїв з 23.00 до 10.00. 
Зокрема пропонується 
запровадити заборону на 
торгівлю вином, пивом 
(крім безалкогольного), 
алкогольними та слабо-
алкогольними напоями 
в МАФах і стаціонарних 
об’єктах торгівлі. Правило не поширюватиметься на заклади рес-
торанного господарства – кафе, бари, заклади громадського хар-
чування тощо. 

Загалом щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво поми-
рають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання алкоголю наша 
держава займає одне з перших місць у світі. Також, за даними ВООЗ, 
Україна посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед 
дітей та молоді. Саме для вирішення цієї проблеми, пропонується 
впорядкувати продаж алкогольних напоїв у столиці. 

«Останнім часом до міськради, КМДА та до мене особисто надхо-
дить значна кількість звернень від киян, ГО та правоохоронців щодо 
обмеження продажу спиртного на території нашого міста. Запевняю, 
столична влада усіма силами продовжує боротися з алкоголізмом, 
особливо серед неповнолітніх та молоді. Цим проектом рішення 
ми хочемо обмежити продаж алкоголю в  стаціонарних об’єктах 
торгівлі, МАФах та тимчасових спорудах з 23.00 до 10.00. І цього разу 
ми доведемо справу до кінця. Що важливо, документ підтриманий і 
підписаний усіма фракціями в КМР, секретарем Київради та мером. 
Я переконаний, що така єдність у цьому питанні буде запорукою на-
шого успіху», – зазначив депутат Київради Владислав Михайленко. 

Згідно з документом, передбачається, що Департамент місько-
го благоустрою отримає функції контролю за підприємцями, які 
не виконуватимуть встановлені обмеження. Депутати Київради 
переконані, що прийняття даного проекту рішення дозволить 
зменшити обсяги вживання алкогольних напоїв у Києві. Це у свою 
чергу знизить рівень злочинності та смертності, а також збільшить 
тривалість життя населення. 

Документ мають розглянути на пленарному засіданні Київради   

Валентина Мондриївського призначено 
заступником голови КМДА 

ПЕТРО ОЛЕНИЧ із 27 липня 2018 року розпочав роботу на посаді директора 
Департаменту земельних ресурсів згідно з розпорядженням Київського місь-
кого голови № 496. 

На цій посаді він відповідатиме за забезпечення виконання повноважень 
КМДА у сферах управління землею комунальної власності територіальної 
громади міста, землею державної власності у межах Києва, проведення зе-
мельної реформи, спрямованої на приватизацію земель у межах столиці та 
інші питання   

ВІДПОВІДНЕ рішення було прийнято на черго-
вому засіданні Оргкомітету Конкурсу, повідомили 
в Управлінні туризму і промоцій КМДА. Відтак, 
Конкурс відбудеться в три етапи: 

І етап передбачає прийняття конкурсних робіт 
(19.03.2018 - 21.09.2018); 

ІІ етап передбачає визначення 10 кращих робіт 
голосуванням журі та подальше онлайн голосування 
(28.09.2018 - 29.10.2018); 

ІІІ етап передбачає визначення найкращої роботи 
з числа відібраних на другому етапі (29.10.2018 - 
09.11.2018). 

Метою Конкурсу є формування та підтримання по-
зитивного іміджу Києва. Обрання талісмана підсилить 
популяризацію столиці як сучасного європейського 
міста на міжнародній туристичній арені, закріпить 
його статус як сучасного мегаполіса з багатовіковою 
історією та неповторною айдентикою. 

Талісманом може стати будь-який символ – відома 
історична постать, знакова тварина або ж вигадана 
істота. Перший етап конкурсу триватиме до другої 
половини вересня. Після цього журі відбере десять 
робіт, а з них – одну найкращу. Переможець конкурсу 
отримає винагороду в 150 тис. грн. 

У складі журі сім осіб – художники та дизайнери. 
Окрім того, талісман паралельно обиратимуть й 
інтернет-голосуванням. 

Кожна робота, що подається на конкурс, повинна 
відповідати певним умовам. Зокрема передбача-
ється, що туристичний талісман міста являє собою 
будь-який особливий персонаж. Ним може бути 
тварина, казкове «звірятко», будь-яка реальна або 
міфічна істота. Участь у конкурсі можуть взяти як 
фізичні, так і юридичні особи. 

Конкурсні роботи приймаються за адресою: 
Управління туризму та промоцій: вул. Хрещатик, 
12-а, м. Київ, 01001   

Київрада працює 
над обмеженням продажу 
спиртного вночі

Конкурс на обрання 
талісмана міста 
продовжено 
до листопада

КИЇВСЬКИЙ міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про при-
значення Валентина Мондриївського заступником голови КМДА з 27 липня 2018 
року. Разом із тим його звільнено з посади голови Подільської РДА відповідно 
до розпорядження Президента України № 112/2018-рп. 

«Нові завдання, які доручив мені міський голова, стосуються саме гуманітар-
них питань. Мова йде про освіту, соцзахист, спорт. Це пріоритетний та досить 
непростий напрям, який наразі реформується не лише у столиці, а й у державі в 
цілому. Моє прагнення, – щоб Київ і надалі був прикладом сучасного та дійсно 
європейського міста. Зроблю все залежне від мене, щоб галузі, які мені ввірені, 

розвивалися на належному рівні», – зауважив Валентин Мондриївський, додавши, що незалежно від 
посади, «завжди радий працювати на користь киян та рідного міста»  

Вячеслав Непоп – заступник голови КМДА
КИЇВСЬКИЙ  міський голова Віталій Кличко підписав розпоряджен-
ня про призначення Вячеслава Непопа заступником голови КМДА з 
27 липня 2018 року. 

«Київ динамічно розвивається. Разом із тим, зростають і очікування та ви-
моги киян. Тому моя робота буде сконцентрована на створенні нової якості 
міської інфраструктури, коли кожен комунальний об’єкт, який ми вводимо в 
експлуатацію, має бути сучасним і відповідати найвищим стандартам якості. 
У місті чимало вже зроблено, і будемо рухатися далі», – зазначив Вячеслав 
Непоп  

Директором Департаменту земельних ресурсів   
став Петро Оленич

«ВЖЕ незабаром «Київавтодор» розпочне капремонт вул. Леон-
товича і вже до кінця літа вона стане більш комфортною для киян 
та туристів. У 2016-му було оновлено бульвар Тараса Шевченка та 
вул. Стрілецьку; виконано поточний ремонт суцільним покриттям 
Золотоворітського проїзду, вул. Івана Франка та Ботанічного про-
їзду, наразі у роботі – вул. Ярославів Вал, а вже незабаром зміни 
очікують на вул. Леонтовича та Рейтарську. Таким чином, ми 
комплексно оновлюємо дорожнє покриття одного зі старовинних 
й улюблених районів столиці», – повідомив гендиректор КК «Київ-
автодор» Олександр Густєлєв. – Незабаром тут з’являться не лише 
нове асфальтобетонне покриття проїжджої частини, відремонтовані 
тротуари і влаштована тактильна плитка для людей із вадами зору, 
а й додаткові клумби навколо зелених зон, паркувальні кишені та 
оновлене штучне і декоративне освітлення». 

Вулиця Леонтовича прилягає до однієї з головних культурних 
пам’яток столиці – Володимирського собору і є популярною не лише 
серед мешканців Києва, а й серед туристів. На час проведення ре-
монту рух транспорту вулицею перекриють. Про початок виконання 
дорожніх робіт буде повідомлено додатково  

«Київавтодор» відремонтує 
вул. Леонтовича
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