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ОСНОВНИЙ проїзд на цій ділян-
ці буде близько двох кілометрів. 
Планом передбачено будівництво 
2-х нових шляхопроводів, під-
земного пішохідного переходу, 
влаштування насипу земляного 
полотна, перекладення усіх ко-
мунікацій та інженерних мереж. 
Також передбачено озеленення 
навколишньої території. 

«Київ – велике транзитне 
місто. Тому разом із ремонтом 
магістралей у самій столиці ми 

маємо дбати і про транспорт-
ні розв’язки навколо неї. Таким 
чином ми поліпшимо трафік у 
Києві й оптимізуємо рух тран-
зитного автотранспорту, зокрема 
великогабаритного. Щоб він не 
проїжджав центральними магі-
стралями», – підкреслив Київський 
міський голова Віталій Кличко. 

За його словами, нині виконані 
роботи з підготовки будівництва 
шляхопроводів через вул. Богатир-
ську та залізницю. Зроблено тунельну 

частину підземного пішохідного 
переходу. Розпочато влаштування 
насипу земляного полотна. Завер-
шити всі заходи на об’єкті мають 
восени наступного року. 

Також Віталій Кличко пере-
вірив, як тривають роботи з ка-
пітальної реконструкції вулиці 
Сім’ї Кульженків. Після ремонту 
там з’явиться прямий виїзд на 
кільцеву дорогу, яка наразі буду-
ється. Це суттєво розвантажить 
площу Тараса Шевченка від ав-
томобільного й особливо тран-
зитного транспорту, зменшить 
кількість заторів на площі. 

«Довжина ділянки, яку ми ка-
пітально оновлюємо, – два з по-
ловиною кілометра. Проектом 
передбачено влаштування 4-х 
смуг руху. Повна заміна асфаль-
тобетонного покриття. Воно буде 
тришарове. Прокладають тут і 
нову мережу дощової каналізації, 
облаштовують тротуари, оновлять 
мережу зовнішнього освітлення. 
Сучасні лампи, які ми встановлю-
ємо, – економічні та більш ефек-

тивні. А це, насамперед, – безпека 
водіїв та пішоходів. Частину робіт 
уже виконано», – зазначив мер 
столиці. 

Віталій Кличко нагадав, що за 
попередніх два роки у Києві від-
ремонтували понад 500 кілометрів 
доріг та проїздів. І, як мінімум, 
300 кілометрів планують оновити 
цього року. 

Наразі в місті завершуються 
роботи на вулиці Ярославів Вал 
та на транспортній розв’язці на 
перетині проспекту Леся Курбаса 
та вулиць Гната Юри і Володимира 
Покотила, де одночасно ремонту-
ють 3 шляхопроводи та 4 підзем-
них пішохідних переходи. Триває 
реконструкція шляхопроводу на 
перетині вулиці Кирилівської та 
вулиці Олени Теліги. Там, за сло-
вами міського голови, є невелике 
відхилення від графіку через над-
звичайну ситуацію, спричинену 
стихією. Активно ведуться роботи 
на вулиці Алматинській та шля-
хопроводі, вулицях Назарівській, 
Генерала Родимцева  �

Після капітального ремонту Великої Окружної 
дороги зменшиться транспортне навантаження на 
головні вулиці міста. Оскільки транзитні авто не 
їхатимуть центральними магістралями столиці. Про 
це учора заявив мер Києва Віталій Кличко під час 
інспекції будівництва шляхопроводу і розв’язки 
на Окружній, на ділянці від проспекту Маршала 
Рокоссовського до вулиці Богатирської. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Оновлення головного об’їзного шляху навколо столиці 
звільнить її вулиці від великогабаритного транзиту 

Оновлена Велика Окружна дорога суттєво зменшить автомобільне навантаження на центр столиці, оскільки транзитні машини не користуватимуться центральними 
магістралями міста

Столична влада 
робить все, 
аби повернути киянам 
гарячу воду 
та не допустити 
відключення 
електропостачання 
в місті
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, 
коментуючи інформацію про можливе 
відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. За його 
словами, на сьогодні тривають пере-
говори щодо врегулювання ситуації з 
постачання природного газу на об’єкти 
теплогенерації в місті. 

«Ми підготувалися до різних мож-
ливих сценаріїв розвитку подій. Але 
сподіваюся, що надзвичайних ситуа-
цій вдасться уникнути. Очікуємо на те, 
що найближчими днями досягнемо 
домовленості, що дасть можливість 
відновити постачання гарячої води в 
квартири киян та не допустити відклю-
чень електроенергії в столиці», – заявив 
Віталій Кличко. 

Від підкреслив, що рішення про від-
ключення ТЕЦ не ухвалене. І наголосив, 
що наразі переговори з розв’язання 
проблеми тривають на рівні уряду. 
Міська влада запропонувала варіанти 
вирішення проблеми. 

«Відключення ТЕЦ може спричинити 
загрозу регіонального рівня, тому для 
недопущення цієї ситуації питання 
винесено на національний рівень. Нам 
потрібно вирішити спірні питання, які 
ще існують з «Нафтогазом». Саме з 
цим пов’язана відсутність гарячої води 
в оселях багатьох киян. Ми робимо 
все, аби у найближчі дні це питання 
вирішити», – підкреслив мер столиці.

В Дніпровському 
районі відбудуться 
публічні обговорення 
проектів ГБ – 2019

7 серпня в Дніпровській РДА органі-
зують публічні обговорення проектів 
Громадського бюджету на 2019 рік. 
Відповідно до пункту 8 статті 8 Поло-
ження про громадський бюджет міста 
Києва публічні обговорення проектів 
ГБ – 2019 відбудуться о 16 годині 7 
серпня 2018 року в приміщенні Дні-
провської районної державної адміні-
страції за адресою: бульвар Праці 1/1, 
2-й поверх, актова зала.

Через капремонт 
закриють рух авто на 
вул. Леонтовича
Із 1 серпня рух транспорту на вул. Леон-
товича закриють у зв’язку із капітальним 
ремонтом. Про це повідомили у КК 
«Київавтодор». Тож із 06.00 1 серпня 
у зв’язку із виконанням запланованих 
дорожніх заходів буде закрито рух 
автомобілів на вул. Леонтовича. 

Комунальна корпорація «Київавто-
дор» просить водіїв із розумінням по-
ставитися до тимчасових незручностей, 
пов’язаних із виконанням ремонтних 
робіт, та обирати інші маршрути руху. 
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 80 (1892), середа, 1 серпня 2018 р.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради  
від 22 грудня 2016 року №790/1794 «Про затвердження  

Порядку встановлення засобів обліку гарячого та холодного 
водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва 
окремим пільговим категоріям населення міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 487/4551 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської 

ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 
на 2016 - 2018 роки», для забезпечення соціального захисту окремих пільгових категорій громадян міста Києва та 
охоплення цих категорій у повній мірі Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №790/1794  
(у редакції рішення Київської міської радивід 19.04.2018 № 487/4551)

Порядок
встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання 

за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям 
населення міста Києва

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного 
водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення 
міста Києва (далі – пільгові категорії населення), а саме:

особам з інвалідністю І групи підгрупи А;
дітям з інвалідністю підгрупи А;
одиноким непрацюючим пенсіонерам, які потребують догляду, отримують соціальні послуги 

вдома постійно, втратили працездатність та перебувають на обліку у відповідному територіальному 
центрі соціального обслуговування у місті Києві (далі – одинокі непрацюючі пенсіонери);

особам з інвалідністю І групи підгрупи Б та особам з інвалідністю II групи, які втратили праце
здатність та перебувають на обліку у відповідному територіальному центрі соціального обслугову
вання у місті Києві (далі – особи з інвалідністю І групи підгрупи Б та особи з інвалідністю II групи);

опікунам дітейсиріт;
багатодітним сім’ям;
батькам загиблого військовослужбовця;
вдовам (вдівцям) військовослужбовця, її (його) дітям;
інвалідам військової служби: інвалідам І та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язкової військової служби; 
інвалідам І та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного у період про
ходження військової служби, які мають вислугу військової служби двадцять років і більше;

учасникам бойових дій;
учасникам війни;
особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, за
безпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів (далі – учасники відсічі збройної агресії, бійцідобровольці АТО);

особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушко
джень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі 
– Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 
року по 30 квітня 2014 року;

членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
2. Витрати на встановлення, заміну засобів обліку гарячого та холодного водопостачання піль

говим категоріям населення здійснюються за рахунок бюджету міста Києва.
3. Встановлення, заміна засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим катего

ріям населення здійснюється за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи одноразово та 
за умови відсутності відповідних засобів обліку у житловому приміщенні. Засоби обліку гарячого та 
холодного водопостачання пільговим категоріям населення підлягають заміні у разі: неприйняття 
на абонентський облік засобу обліку та/або відсутності чергової метрологічної повірки та/або не
справності, що підтверджено відповідним актом.

4. Встановлення, заміна засобів обліку гарячого та холодного водопостачання здійснюється на 
підставі заяви, яка подається до комунального концерну «Центр комунального сервісу» через його 
відповідний районний сервісний центр обслуговування з надання житловокомунальних послуг за 
зареєстрованим місцем проживання особи, яка належить до пільгової категорії населення, зазна
ченої у пункті 1 цього Порядку, до якої додаються:

копія паспорта громадянина України;
копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті 
про наявність права здійснювати будьякі платежі за серією та номером паспорта);

копія відповідного акта (у разі необхідності заміни засобів обліку гарячого та холодного водо
постачання);

копії документів, що підтверджують право особи та членів його сім’ї на пільги, залежно від тієї 
пільгової категорії населення, до якої належить особазаявник;

копія пенсійного посвідчення;
копія документа, який підтверджує відповідний статус особи з інвалідністю або дитини з інвалід

ністю, відповідно до статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 
в Україні»;

копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

копія посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під 
час проходження військової служби;

копія посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час 
проходження військової служби;

копія посвідчення учасника бойових дій;
копія посвідчення учасника війни;
копія посвідчення «Ветеран військової служби».
Для одиноких непрацюючих пенсіонерів, осіб з інвалідністю І групи підгрупи Б та осіб з інвалід

ністю ІІ групи додатково додаються:
довідка про перебування на обліку у відповідному територіальному центрі соціального обслу

говування у місті Києві;
довідка про реєстрацію місця проживання особи.
Для опікунів дітейсиріт додатково додається копія рішення (розпорядження) про встановлення 

опіки (піклування).
Для членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни додатково додаються:
копія свідоцтва про смерть;
копія свідоцтва про одруження/шлюб, свідоцтва про народження особи або іншого документа, 

що підтверджує приналежність особи до членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
копія посвідчення члена сім’ї загиблого.
Копії всіх документів надаються з пред’явленням оригіналів.
5. Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» в установленому порядку:
5.1. Здійснює реєстрацію заяв про встановлення, заміну засобів обліку гарячого та холодного 

водопостачання пільговим категоріям населення, до яких додаються копії документів, зазначених 
у пункті 4 цього Порядку.

5.2. Здійснює облік фізичних осіб, які відповідно до цього Порядку звернулися за встановленням, 
заміною засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, фізичних осіб, яким встановлено 
або замінено засоби обліку гарячого та холодного водопостачання, та надає відповідну інформацію 
Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

5.3. Розглядає документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку.
5.4. Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для встановлення, заміни засобів 

обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення.
6. Гранична вартість робіт із встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопос

тачання пільговим категоріям населення визначається окремо для кожної квартири та не повинна 
перевищувати 853,00 грн (у разі встановлення, заміни одного засобу обліку), 1705,00 грн (у разі 
встановлення, заміни двох засобів обліку) та 3410,00 грн (у разі встановлення, заміни чотирьох 
засобів обліку).

7. Рішення про встановлення, заміну або відмову у встановленні, заміні засобів обліку гарячого та 
холодного водопостачання пільговим категоріям населення приймається Департаментом житлово
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) на підставі поданого комунальним концерном «Центр комунального сервісу» переліку 
фізичних осіб, яким необхідно встановити, замінити засоби обліку гарячого та холодного водопос
тачання, а також із врахуванням акта обстеження умов проживання фізичних осіб.

Підставами для прийняття рішення про відмову у встановленні, заміні засобів обліку гарячого 
та холодного водопостачання є:

подання документів, що додаються до заяви про встановлення, заміну засобів обліку гарячого 
та холодного водопостачання, не в повному обсязі;

подання документів, що додаються до заяви про встановлення, заміну засобів обліку гарячого 
та холодного водопостачання, що не свідчать про належність фізичної особи до пільгових категорій 
населення, передбачених пунктом 1 цього Порядку.

Про прийняте рішення Департамент житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) письмово повідомляє заявнику 
через комунальний концерн «Центр комунального сервісу».

8. Департамент житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує фінансування робіт із встановлення, 
заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста 
Києва пільговим категоріям населення в межах затвердженого помісячного розпису бюджетних 
асигнувань на відповідний рік.

9. Структурні підрозділи соціального захисту населення районних в місті Києві державних адмі
ністрацій забезпечують інформування населення щодо змісту цього Порядку.

Київський міський голова В. Кличко

1. Внести до рішення Київської міської ради 
від 22 грудня 2016 року №790/1794 «Про за
твердження Порядку встановлення засобів обліку 
гарячого та холодного водопостачання за рахунок 
коштів бюджету міста Києва окремим пільговим 
категоріям населення міста Києва» такі зміни:

1.1. Заголовок рішення викласти у такій ре
дакції:

«Про затвердження Порядку встановлення, заміни 
засобів обліку гарячого та холодного водопостачання 
за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим 
пільговим категоріям населення міста Києва».

1.2. Пункт 1 рішення викласти у такій редакції:
«1. Затвердити Порядок встановлення, заміни 

засобів обліку гарячого та холодного водопос
тачання за рахунок коштів бюджету міста Києва 
окремим пільговим категоріям населення міста 
Києва згідно з додатком до цього рішення.».

2. Порядок встановлення, заміни засобів об
ліку гарячого та холодного водопостачання за 
рахунок коштів бюджету міста Києва окремим 
пільговим категоріям населення міста Києва, 
затверджений рішенням Київської міської ради 
від 22 грудня 2016 року №790/1794, викласти у 
новій редакції, що додається.

3. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

4. Контроль за виконанням рішення покласти 
на постійну комісію Київської міської ради з пи
тань охорони здоров’я та соціального захисту та 
постійну комісію Київської міської ради з питані 
житловокомунального господарства та паливно
енергетичного комплексу.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Олександра Архипенка, 3, 3-а, 5  

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1011/5075 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», 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 і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
орієнтовною площею 0,86 га, розташованій на 
вул. Олександра Архипенка, З, 3а, 5 в Обо
лонському районі м. Києва, згідно з додатком 
до цього рішення (плансхема додається).

2. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» в установле
ному порядку:

2.1. Здійснити організаційноправові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набуття чинності 
рішенням про надання земельної ділянки у 
користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування на земельну 
ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення.

2.3. Здійснити організаційноправові заходи 
щодо благоустрою земельної ділянки, визначеної 
пунктом 1 цього рішення.

3. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року 
та концепції формування зелених насаджень в 

центральній частині міста, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 19.07.2005 №806/3381 
та продовженої на період до 2017 року рішенням 
Київської міської ради від 07.07.2016 №572/572, 
включивши до переліку озеленених територій 
загального користування міста Києва, що відпо
відають типологічним ознакам та планувальним 
вимогам (таблиця №2), земельну ділянку, за
значену в пункті 1 цього рішення.

4. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

5. Опублікувати це рішення у газеті Київської 
міської ради «Хрещатик» в установленому по
рядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради
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Продовження додатка до рішення №7/4071 від 8 лютого 2018 року. 
Початок у номерах газети “Хрещатик» від 18, 20, 24, 25, 27, 31 липня 2018 року.



4

ДОКУМЕНТХрещатик
1 серпня 2018 р.
№82 (5133)



5ДОКУМЕНТ Хрещатик
1 серпня 2018 р.

№82 (5133)



6

ДОКУМЕНТХрещатик
1 серпня 2018 р.
№82 (5133)

Продовження додатка в наступних номерах газети “Хрещатик”
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹ 
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðè-
äè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé 

òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-

òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çà-
ãàëüíà 
ïëîùà, 

êâ. ì

Îðåíäíà 
ñòàâêà 

ó %

Çàïðîïîíîâàíà çà-
ÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, 
çàïðîïîíîâàíèé 

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà
1 êâ.ì, 

ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, 
ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 
îðåíäè, 
ãðí áåç 

ÏÄÂ

1

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó 
ì. Êèºâ³ âóë. Øîëóäåíêà, 

33/19, ì. Êè¿â, 04116, 
461-77-71)

íàï³â-
ï³äâàë

âóë. Áàããîâó-
ò³âñüêà, 26 24,09 6

Ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³, 
ÿêà íå çä³éñíþº 

ïðîäàæ òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 äí³ 68,17 1642,30 328460,0

2

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 3 (02125,Çàïî-

ðîæöÿ Ïåòðà, 26, 
540-95-25, 540-96-56)

1 
ïîâåðõ

Çàïîðîæ-
öÿ, 26 120,4 11

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàò-
íîãî çàêëàäó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ â ë³êóâàëü-
íî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 

çàêëàäàõ

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ 121,05 14575,00 1590000

3

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 12 (01103, Ïðî-
ôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî,4à 

528-33-25)

ï³äâàë

âóë. Ïðî-
ôåñîðà 

Ï³äâèñî-
öüêîãî, 4à

3,00 60

Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà 
òåëåêîìóí³êàö³é, 

ÿêèé íàäàº ïîñëóãè ç 
ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî 
çâ’ÿçêó), îïåðàòîð³â òà 

ïðîâàéäåð³â òåëåêî-

Ñòàíîì íà 30.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 623,81 1871,43 36400,00

4

Êîìóíàëüíå àâòîòðàí-
ñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî 

¹ 273904 ÊÀÏÒ-273904 
(ïðîñï. Ñòåïàíà Áàâäåðè, 

26à, òåë. 418-31-04)

1 
ïîâåðõ 

âóë. Îõòèð-
ñüêà, 8 ë³ò. Â 120,5 10

Ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³, 
ùî çä³éñíþº òåõí³÷íå 

îáñëóãîâóâàííÿ òà 
ðåìîíò àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 äí³ 89,48 110783,33 1294000,00

5

ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåê-
ñïëóàòàö³ÿ» (âóë. Âîëîäè-
ìèðñüêà. 51-à, 234-23-24)

1-5 
ïîâåðõ, 
ï³äâàë

âóë. Ãíàòà 
Þðè, 9 ë³ò. À 17,50 8 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 äí³ 122,36 2141,33 321200,00

6 ï³äâàë
âóë. 

Ëóê’ÿí³âñüêà, 
1 ë³ò. À

56,60 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó
Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ 50,90 2880,95 576190,00

7 1 
ïîâåðõ

âóë. Ôðî-
ë³âñüêà, 1/6 

ë³ò. À’
15,20 3

Ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê 
îáðàçîòâîð÷î¿ òà 

êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿, 
âèðîáëåíî¿ â Óêðà¿í³

Ñòàíîì íà 31.05.2018

äî äàòè ï³äïèñàí-
íÿ àêòó ïðèéìàí-
íÿ-ïåðåäàâàííÿ 

ïðèì³ùåííÿ ïåðå-
ìîæöåì àóêö³îíó, 

àëå íå á³ëüøå í³æ 2 
ðîêè 364 äí³

84,87 1290,00 516000,00

8
1-2 

ïîâåðõ, 
ï³äâàë

âóë. Ãíàòà 
Þðè 9 ë³ò. À 16,50

1 
àáî

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 äí³
15,36 253,41

304090,00
13 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 199,65 3294,31

9 ï³äâàë
âóë. Ïóøê³í-
ñüêà, 32 ë³ò. 

À, À’
118,00 8 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ 137,35 16207,60 2431140,0

10 1 ïî-
âåðõ

áóëüâ. Ïðàö³, 
8 ë³ò. À 137,70

1 
(äëÿ ïëîù³ 
20,0 êâ. ì) 

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 
(äëÿ ïëîù³ 
30,0 êâ.ì)

2 ðîêè 364 äí
41,25 5680,65

2465000,00
3 

(äëÿ ïëîù³ 
50,0 êâ.ì)

4 àáî

13 ²íøå âèêîðèñòàííÿ 193,93 26704,16

11
1 ïî-
âåðõ, 

ï³äâàë

âóë. Ïóøê³í-
ñüêà, 8 ë³ò. Â

119,6 8 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 äí³

120,39

18157,67

2159800,0

89,6 
Âñüîãî:
209,2

6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 41,95 751800,0

12 1 
ïîâåðõ

áóëüâ. Ò. 
Øåâ÷åíêà, 4 

ë³ò. Á
338,10

1 
(äëÿ ïëîù³ 

100,0 
êâ. ì) Ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê 

îáðàçîòâîð÷î¿ òà 
êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿, 
âèðîáëåíî¿ â Óêðà¿í³

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ 50,53 17083,70 8511850,003 
(äëÿ ïëîù³ 

238,1 
êâ.ì)

13

Öåíòð ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ 
òà òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 

ïñèõ³÷íî õâîðèõ ¹ 2 
(02192, ì. Êè¿â, âóë. Ìèðî-

ï³ëüñüêà, 8, 
òåë. 543-87-40)

1 
ïîâåðõ 
(ñêëàä 
ãîòîâî¿ 

ïðî-
äóêö³¿)

âóë. Ìèðî-
ï³ëüñüêà, 
8ë³ò. Ã-1

63,2 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 äí³ 68,99 4360,00 872000,00

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. 

Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëå-

ôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè
ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèñòóïàº çàìîâíèêîì ïðîåêòó « Áóä³âíèöòâî æèò-

ëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè òîðã³âåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 93/2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà». 
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü: ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà; ñòâîðåííÿ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ: åíåðãåòè÷íèõ – åëåêòðîìåðåæà çã³äíî òåõí³÷íèõ 
óìîâ (äàë³ – ÒÓ), òåïëîïîñòà÷àííÿ – çã³äíî ÒÓ; âîäíèõ – çã³äíî ÒÓ. Òðàíñïîðòíå 
çàáåçïå÷åííÿ: ï³äðÿäíèé àâòîòðàíñïîðò. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ: äîòðè-
ìàííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, âîäè òà ́ ðóíò³â (ÃÄÊ), 
äîòðèìàííÿ íîðìàòèâíèõ ð³âí³â øóìó, ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â. Íåîáõ³äíà åêîëîãî 
-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: íå ïîòðåáóº. Ìîæëèâ³ âèäè âïëèâ³â íà 
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – âèêèäè ä³îêñèäó ñ³ðêè, îêñèäó 
âóãëåöþ, îêñèä³â àçîòó, âóãëåâîäí³â, ñàæ³, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà ³í., âîäíå ñåðåäî-
âèùå: óòâîðåííÿ ñò³÷íèõ âîä; ́ ðóíòè: âïëèâ â³äñóòí³é; ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò: 
âïëèâ â³äñóòí³é; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü; 
íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: âïëèâ â³äñóòí³é. Ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü 
óòâîðþâàòèñü íàñòóïí³ â³äõîäè: òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, øëàì ñåïòèê³â òà ³í. 
Îá’ºì âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ – çã³äíî ÄÁÍ À.2.2-1-2003. Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòîì, 
ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é (çàóâàæåíü) – çâåðòàòèñÿ äî çàìîâíèêà ïðîåêòó, 
ãåíïðîåêòóâàëüíèêà òà ðîçðîáíèêà ìàòåð³àë³â ÎÂÍÑ. Çàìîâíèê ïðîåêòó: ÏðÀÒ ÕÊ 
«Êè¿âì³ñüêáóä», òåë.: (044) 288-54-22. Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ «Òåððà Ïðîäæåêò».

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè
ÏðÀÒ «ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèêîíóº ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïî îá’ºêòó: «Ðåêîíñòðóêö³ÿ 

íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä æèòëîâèé êîìïëåêñ ç âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè 
ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì ïî âóë. Áàããîâóò³âñüêà, 16 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà» Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü: ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà; 
ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ: åíåðãåòè÷íèõ – åëåêòðîìåðåæà 
çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ (äàë³ – ÒÓ), ãàçîïîñòà÷àííÿ – çã³äíî ÒÓ; âîäíèõ – çã³äíî ÒÓ 
Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ: ï³äðÿäíèé àâòîòðàíñïîðò. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ: 
äîòðèìàííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, âîäè òà ´ðóíò³â 
(ÃÄÊ), äîòðèìàííÿ íîðìàòèâíèõ ð³âí³â øóìó, ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â. Íåîáõ³äíà 
åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: íå ïîòðåáóº. Ìîæëèâ³ âèäè 
âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – âèêèäè ä³îêñèäó 
ñ³ðêè, îêñèäó âóãëåöþ, îêñèä³â àçîòó, âóãëåâîäí³â, ñàæ³, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà ³í., 
âîäíå ñåðåäîâèùå: óòâîðåííÿ ñò³÷íèõ âîä; ´ðóíòè: âïëèâ â³äñóòí³é; ðîñëèííèé ³ 
òâàðèííèé ñâ³ò: âïëèâ â³äñóòí³é; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: ñòâîðåííÿ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: âïëèâ â³äñóòí³é. Ï³ä ÷àñ ä³-
ÿëüíîñò³ ìîæóòü óòâîðþâàòèñü íàñòóïí³ â³äõîäè: òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, øëàì 
ñåïòèê³â òà ³í. Îá’ºì âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ – çã³äíî ÄÁÍ À.2.2-1-2003. Äëÿ îçíàéîì-
ëåííÿ ç ïðîåêòîì, ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é (çàóâàæåíü) – çâåðòàòèñÿ äî çà-
ìîâíèêà ïðîåêòó, ãåíïðîåêòóâàëüíèêà òà ðîçðîáíèêà ìàòåð³àë³â ÎÂÍÑ. Çàìîâíèê 
ïðîåêòó: ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä», òåë. (044) 288-54-22. Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ 
«Áóä-Ïðîåêò Ãðóï».

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

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,67 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Åíòóç³àñò³â âóë., 43/1.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 – 318 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó (8%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
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. 
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 2 120,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094 

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

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè (01024, ì Êè¿â, 
âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4)

1) Àäðåñà îá’ºêòà: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ – ê³ìíàòè ¹¹1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 íà 1-ìó ïîâåðñ³ àäì³-
í³ñòðàòèâíî-ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó ç³ ñêëàäîì ¹ 1; Ïëîùà îðåíäè: 82,8 êâ.ì.

Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ âåòåðèíàðíèõ ë³êàðåíü (êë³í³ê), ëàáîðàòîð³é âåòå-
ðèíàðíî¿ ìåäèöèíè.

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.05.2018 ð. – 915 977,00 ãðí; Ìîæëèâèé òåðì³í 
îðåíäè: äî 31.05.2021 ðîêó.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó 
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4, ê³ìí. ¹ 125 Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïî 
òåë.: 256-25-58; 256-25-54. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá’ºêò îðåíäè, áóäå îãîëî-
øåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

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.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

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

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

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

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 63675

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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обговорення проектів Громадського бюджету на 2019 рік 

Щомісяця до ЦНАПів звертається 
понад 80 тисяч мешканців столиці

Святошинці обговорять проекти Громадського 
бюджету на 2019 рік 

ІЗ ПОЧАТКУ 2018 року завдяки 
розвинутій та розгалуженій системі 
до Цент рів надання адміністратив-
них послуг міста Києва щомісяця 
надходить понад 80 тисяч звернень 
мешканців столиці. Порівняно з 
аналогічним періодом минулого 
року, їх кількість зросла на 10%, 
адже Центр постійно запроваджує 
нові послуги та робить їх отри-
мання максимально комфортним. 

Крім того, через офіційний 
веб-портал адмінпослуг міста за 
2017-2018 роки здійснено більше 

30 тисяч попередніх записів на 
прийом до Центрів надання ад-
міністративних послуг на певну 
дату та час. 

Так, торік було зареєстровано 
6514 «особистих кабінетів» заявни-
ків; надано 3310 online-послуг (1244 
послуги в електронному вигляді та 
2066 швидких послуг); надано 1253 
електронні консультації; надіслано 
505 740 sms-повідомлень заявни-
кам щодо отримання оригіналу 
документа. 

За перше півріччя 2018 року вже 

зареєстровано 4218 «особистих 
кабінетів» заявників; надано 1104 
послуг online (75 послуг в електрон-
ному вигляді та 1029 швидких 
послуг); надано 800 електронних 
консультацій та надіслано 338 704 
sms-повідомлення заявникам щодо 
отримання оригіналу документа. 

Серед найбільш популярних 
послуг, що надаються у ЦНАПах 
Києва, є оформлення та видача 
паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон та паспорта 
громадянина України у формі ID-
картки, для чого вже облаштовано 
43 робочі станції. 

Задля забезпечення належної 
організації оформлення і вида-
чі документів, що дають право 
громадянину України на виїзд 
за кордон та містять безконтак-
тний електронний носій, КМДА 
збільшено години прийому в 
ЦНАПах (понеділок – четвер із 
09.00 до 20.00, п’ятниця – із 09.00 
до 16.45, субота – із 09.00 до 16.00) 
та вживаються усі можливі заходи 
з метою уникнення черг і підви-
щення якості надання зазначених 
адмінпослуг. 

У 2018 році у столиці функціонує 
13 ЦНАПів: Департамент (Центр) 
надання адмінпослуг КМДА, 10 
Центрів надання адміністративних 
послуг РДА та 2 їхні територіальні 
підрозділи  

ІЗ 06.00 1 серпня до 00.00 15 серпня у 
зв’язку із виконанням ремонтних робіт 
на транспортній розв’язці на пере-
тині просп. Космонавта Комарова та 
бульв. Вацлава Гавела буде закрито рух 
транспорту на виїзді з бульв. Вацлава 
Гавела на просп. Космонавта Комарова 
у напрямку Кільцевої дороги. Про це 
повідомили у КК «Київавтодор». 

Об’їзд ділянки ремонту здійсню-
ватиметься шляхом розвороту на 
перехресті бульв. Вацлава Гавела та 
вул. Академіка Стражеска та виїздом 
на вул. Героїв Севастополя через вул. 
Каблукова. 

КК «Київавтодор» просить водіїв 
із розумінням поставитися до тим-
часових незручностей, пов’язаних із 
виконанням ремонтних робіт 

В організацію авторуху на виїзді 
з бульв. Гавела на просп. Комарова 
у напрямку Кільцевої дороги
внесуть корективи 

ГРАФІК БЕЗКОШТОВНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ: 
Голосіївський район: 01.08 вул. Набережно-Корчуватська, 68 (біля 

парку); 02.08 вул. Велика Васильківська, 103 (біля Палацу «Україна»); 
03.08 вул. Набережно-Корчуватська, 68 (біля парку). 

Печерський район: 01.08 ст. м. «Кловська»; вул. Тверський 
тупик, 6/8;  02.08 вул. І. Кудрі, 32; вул. Цитадельна, 4/7; 03.08 ст. м. 
«Арсенальна»; вул. Бастіонна, 1/2. 

Святошинський район: 01.08 вул. Гната Юри, 14-б; вул. Чорно-
бильська, 16/80; 02.08 вул. Гната Юри, 14-б; 03.08 вул. Гната Юри, 
14-б; 11.00-14.00 вул. Чорнобильська, 16/80. 

Дніпровський район: 01.08 вул. Кибальчича, 13-б (ЖРЕО 
№ 409); між вул. Тичини, 20 і вул. Тичини, 18-б (озеро Тельбін); вул. 
Миропільська, 1 (аптека № 77); вул. Празька, 24 (аптека «САНОС»); 
вул. Окіпної, 9; 02.08 вул. Курнатовського, 7-а (Управління праці 
та соцзахисту населення Дніпровської РДА); між вул. Тичини, 20 і 
вул. Тичини, 18-б (озеро Тельбін); вул. Миропільська, 13-а (ЖРЕО 
№ 404); вул. Хорольська, 8/4, вул. Хорольська, 10; вул. Двінська, 4, 
вул. Лобачевського, 23 (прибудинкова територія між будинками 
(спільний великий двір); вул. Челябінська, 9-г (ЖРЕО № 405); 03.08 
бульв. Перова, 36 (парк «Аврора», за ТРЦ «Квадрат»); між вул. Тичини, 
20 і вул. Тичини, 18-б (озеро Тельбін); вул. Жмаченка (парк «Пере-
мога»); Перехрестя вулиць Сосницької та Двінської (зона відпочинку 
мешканців); вул. Ентузіастів, 43/1 (ЖЕК № 420). 

Подільський район: 01.08 просп. Свободи, 22 (сквер біля мережі 
фаст-фудів); біля перехрестя вулиць Волоської та Щекавицької; 02.08 
просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент» (біля центрального входу); біля 
перехрестя вулиць Волоської та Введенської; 03.08 вул. Полкова, 72 
(відділення «Укрпошта»); вул. Волоська, 43 (біля будинку). 

Оболонський район: 01.08 просп. Героїв Сталінграда, 57 (май-
данчик біля Центру комунального сервісу); 02.08 майданчик вул. 
Полярна, 3 (з тилу будинку, поруч із дитячим майданчиком); 03.08 
вул. Героїв Дніпра, 31 (поруч із казначейством, майданчик біля 
ринку «Люкс»). 

Дарницький район: 01.08 парк «Партизанська слава»; вул. 
Вербицького (парк ім. Воїнів-інтернаціоналістів); 02.08 вул. Сріб-
нокільська, 19-б (аптека «ФармСоюз»); 03.08 на розі вул. Ялтинської 
та вул. Сормовської. 

Солом’янський район: 01.08 просп. Повітрофлотський, 41 
(Солом’янська РДА); 02.08 просп. Повітрофлотський, 41 (Управління 
праці та соцзахисту населення Солом’янської РДА); 03.08 вул. Донця, 
13 (парк «Відрадний»). 

Шевченківський район: 01.08 вул. Татарська 35/5 (сквер); 02.08 
вул. Котовського, 33 (біля «Червоного Хреста»); 03.08 вул. Лагерна, 
40 (біля житлового будинку). 

Деснянський район: 01.08 вул. Матеюка, 7; парк «Деснянський»; 
02.08 вул. Милославська, 6; 03.08 вул. Каштанова, 7 (Державний 
Центр зайнятості Деснянського району)  

На цьому тижні кияни 
можуть обстежитися 
у рамках проекту 
«Лікар у вашому домі» 
ДО 3 СЕРПНЯ (З 11.00 до 14.00) 
у столиці продовжуватиметься 
пілотний проект «Лікар у вашо-
му домі» для профілактики та 
раннього виявлення захворю-
вань киян. Загалом від початку 
роботи проекту у всіх районах 
міста обстеження пройшов 
17 251 громадянин. Про це пові-
домив перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник. Він 
нагадав, що у рамках проекту мешканці міста можуть безкоштовно 
пройти медичні обстеження. Зокрема отримати первинні консультації 
щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні 
захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, ви-
міряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла тощо. 

«Серед обстежених за минулий тиждень 1456 осіб страждають на 
підвищений тиск, 413 осіб мають підвищений рівень холестерину, 
а у 181 особи виявлено підвищені показники рівня цукру крові. 
Окрім того, низка обстежених мають надмірну вагу, зловживають 
палінням цигарок та алкоголем», – зазначив Микола Поворозник. 
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