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Київ крокує у майбутнє

«КОШТИ  з міського бюджету 
отримають проекти, які наберуть 
найбільшу кількість голосів киян 
і отримають прохідні місця у пу-
блічному рейтингу на платформі 
Громадського бюджету-3. Зауважу, 
кошти не видаються авторам та 
командам безпосередньо. За ре-
алізацію проектів відповідають 
профільні департаменти КМДА 
та РДА, які у 2019 році проведуть 
закупівлі послуг/робіт через сис-
тему Prozzoro», – зазначив перший 
заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 

За його словами, найбільше на 
голосування пройшло загально-
міських проектів – 167 (17,8% від 
загальної кількості ініціатив). 

«У лідерах за активністю – Дар-
ницький район, у якому пройшли 

на голосування 106 проектів (11,3%). 
У Деснянському – 98 (10,4%), у 
Шевченківському – 97 (10,3%), у 
Солом’янському – 95 (10,1%), у Дні-
провському – 94 (10%), у Оболон-
ському – 73 (7,8%), у Голосіївсько-
му – 67 (7,1%), у Подільському – 60 
(6,4%), у Печерському – 42 (4,5%) та 
у Святошинському – 41 (4,4%)», – 
розповів Микола Поворозник. 

Він зауважив, що проекти за 
розміром бюджету розподілилися 
наступним чином: від 50 тис. грн 
до 100 тис. грн – 56 проектів (0,86% 
від загальної кількості проектів) 
на суму 4 370 211 грн; від 100 тис. 
грн до 500 тис. грн – 618 проектів 
(27,77%) на суму 141 817 170 грн; 
від 500 тис. грн до 1 млн грн – 120 
проектів (16,69%) на суму 85 206 
427 грн; від 1 млн грн до 1,5 млн 

грн – 57 проектів (13,54%) на суму 
69 162 842 грн; від 2,5 млн грн до 3 
млн грн – 23 проекти (12,93%) на 
суму 66 045 011 грн; від 1,5 млн грн 
до 2 млн грн – 33 проекти (11,53%) 
на суму 58 861 710 грн; від 2 млн 
грн до 2,5 млн грн – 19 проектів 
(8,47%) на суму 43 234 214 грн; 3 
млн грн – 14 проектів (8,22%) на 
суму 42 млн грн. 

«Нагадую, що одна особа може 
проголосувати лише за 5 проек-
тів. Закликаю усіх скористатися 
можливістю зробити наше місто 
кращим!» – звернувся до киян 
Микола Поворозник. 

Відкрите загальноміське голо-
сування за проекти Громадського 
бюджету-2019 вже третій день 
як стартувало. За цей період за 
ініціативи містян віддало свої 
голоси більше 27 тисяч киян. По-
казник зростає щогодини. Цьогоріч 
найбільше проектів зафіксовано 
у галузі «Громадянське суспіль-
ство» – 319 ініціатив. На другому 
та третьому місці – освіта та спорт: 
258 та 122 проекти відповідно. 
Більше як півсотні ініціатив по-
дано також у галузі «Комунальне 
господарство, енергозбереження» 
та «Культура, туризм». 

«Міська влада разом з громад-
ськістю вчиться більш ефективно 
витрачати кошти міського бюджету. 
Це уже третій Громадський проект, 

який ми будемо спільно реалізову-
вати. І я впевнений, що справимося 
на відмінно. Запрошуємо киян 
долучатися до голосування, яке 
триватиме до 15 вересня. Я нага-
даю, що на ГБ-2019 місто планує 
виділити 150 млн грн. Мінімаль-
на вартість проекту 50 тис. грн, 
максимальна – 3 млн грн. З усіма 
ініціативами можна ознайомитися 
на офіційному сайті Громадського 
бюджету», – зазначив голова по-
стійної комісії Київради з питань 
бюджету та соціально-економічного 
розвитку Андрій Странніков. 

Нагадаймо, що 24 серпня у сто-
лиці стартувало електронне голо-
сування за проекти ГБ-3. Для того, 
щоб проголосувати потрібно зайти 
на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, 
натиснути «Переглянути проекти» 
та обрати за допомогою фільтрів 
«Категорія» і «Район» або за но-
мером чи назвою в полі пошуку 
5 проектів, за які ви вболіваєте. 
Оскільки голосування електронне, 
необхідно авторизуватися через 
Bank ID «ПриватБанку», Нацбанку 
України (НБУ) та Електронний 
цифровий підпис (ЕЦП) у вікні 
сервісу КИЇВ ІD. Після підтвер-
дження особи банком, система 
поверне на сторінку проекту, і 
кнопка «Проголосувати» стане ак-
тивною. Власники картки киянина 
авторизуються через «Ощадбанк» �

 �  24 серпня у місті розпочалося електронне голосування за кращі 
проекти Громадського бюджету-3

За перше півріччя 
2018 року туристичний 
потік столиці зріс 
майже на 25% 
Загалом наше місто відвідало 850 тисяч 
іноземних туристів, що є рекордним 
показником за останні чотири роки. 

«Ми практично підійшли до показни-
ка докризового 2013 року, коли було за-
фіксовано рекордну кількість зарубіжних 
гостей. Адже після проведення «Євро-
2012» місто стало дуже популярним 
серед європейських туристів. Але, що 
показово, повністю змінився портрет 
аудиторії відвідувачів Києва. Якщо у 
2013-2014 роках переважали гості з 
Росії (близько 50%) та пострадянських 
країн, то тепер картина інша. На перше 
місце вийшли білоруси, які зупиняються 
на декілька днів під час поїздки на 
морський відпочинок у Затоці, Одесі 
чи Херсоні. Далі йдуть Ізраїль, США, 
Німеччина, Туреччина, Італія, Франція, 
Велика Британія», – повідомив началь-
ник Управління з питань туризму та 
промоцій Антон Тараненко. 

Він наголосив, що останнім часом 
туристична галузь приносить бюджету 
Києва щороку понад 150 млн грн по-
датку. І це за найнижчими підрахунками. 
Відповідно зростає й туристичний збір. 
Якщо торік він становив майже 25 млн 
грн, то цьогоріч – очікується 30 млн грн. 

«Наше управління підготувало для 
внесення до закону дві поправки, щоб 
збільшити процентну ставку туристичного 
збору. Ми хочемо закріпити її не 1% від 
усієї суми, а фіксовано прив’язати її до 
мінімальної зарплати, як це робиться в 
інших містах Європи. У нас це 1,5 євро. 
Якщо ці правки будуть прийняті, то Київ 
зможе збирати 100 млн грн турзбору. Ці 
кошти можуть іти на розвиток галузі, що 
дасть нам змогу представити столицю на 
туристичних виставках, зробити навігацію 
містом та провести більше промоційних 
заходів», – повідомив начальник Управ-
ління з питань туризму та промоцій. 

За його інформацією, нові туристичні 
пілони та оновлену навігацію євро-
пейського рівня мають запровадити у 
столиці вже найближчим часом. Перші 
покажчики з’являться біля Пейзажної 
алеї, сходів на Воздвиженку, Андріївської 
церкви та самому Андріївському узвозі. 

«Київводоканал» 
проводить планові 
відключення 
водопостачання 

Для надійної роботи систем водопос-
тачання «Київводоканал» проводить 
ремонтні роботи, у зв’язку з чим буде 
відключено водопостачання за на-
ступними адресами: 

29 серпня з 9.00 до 18.00 – вул. Ко-
новальця, 27, 27-а. 

01 вересня з 8.00 до 02 вересня 
9.40 – провулок Куренівський, 4/8, 4/8-а, 
4/8-б, 4/8-в, 4/8-г, 4/9, 12, 15, 15-а, 17, 
17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5. 

Просимо вибачення за тимчасові не-
зручності і нагадуємо про необхідність 
заздалегідь запастися водою.
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За результатами експертизи та публічних 
обговорень до голосування допущено 940 проектів 
Громадського бюджету-3 на суму понад 510 млн грн, 
над якими працювали 389 команд. Про це учора 
повідомив перший заступник голови КМДА Микола 
Поворозник під час прес-конференції із теми: 
«Громадський бюджет столиці: на голосуванні понад 
900 проектів».  

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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ДОКУМЕНТ/РЕКЛАМАХрещатик
28 серпня 2018 р.
№92 (5143)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Äîïîâíèòè ïóíêò 1 «Ëàáîðàòîðí³, ä³àãíîñ-
òè÷í³ òà êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè çà çâåðíåííÿì 
ãðîìàäÿí, ùî íàäàþòüñÿ áåç íàïðàâëåííÿ 
ë³êàðÿ, çîêðåìà ³ç çàñòîñóâàííÿì òåëåìåäè-
öèíè» Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíèé çàêëàä 
«Ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñàí³òàðíà ÷àñòèíà 
¹ 11 Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè», 
âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 
ðîêó ¹ 1056, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-
ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
06 âåðåñíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 180/1772 (ó ðåäàêö³¿ 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 ñåðïíÿ 2017 ðîêó ¹ 1057), 
íîâèì ï³äïóíêòîì 1.177 òàêîãî çì³ñòó:

«

1.177 470 Мамографія (рентгенографія) двох мо-
лочних залоз оглядова у двох проекціях 
(включає вартість DVD– диску)

391,00

»
2. Äîïîâíèòè ïóíêò 3 «Ìåäè÷íå îáñëóãîâó-

âàííÿ, çîêðåìà ³ç çàñòîñóâàííÿì òåëåìåäèöèíè, 
çà äîãîâîðàìè ³ç ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, 

ñòðàõîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí, 
ÿê³ òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, 
â òîìó ÷èñë³ çà äîãîâîðàìè ñòðàõóâàííÿ» Òàðèô³â 
íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, 
ÿê³ íàäàº Äåðæàâíèé çàêëàä «Ñïåö³àë³çîâàíà 
ìåäèêî-ñàí³òàðíà ÷àñòèíà ¹ 11 Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè», âñòàíîâëåíèõ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1056, 
çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 06 âåðåñíÿ 2017 
ðîêó çà ¹ 180/1772 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 
ñåðïíÿ 2017 ðîêó ¹ 1057), íîâèì ï³äïóíêòîì 
3.123 òàêîãî çì³ñòó:

«

3.123 470 Мамографія (рентгенографія) двох мо-
лочних залоз оглядова у двох проекціях 
(включає вартість DVD– диску)

391,00

»

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè 
òà ³íâåñòèö³é

Í. Ìåëüíèê

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 90 (1902), вівторок, 28 серпня 2018 р.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ» îãîëîøóº êîíêóðñ íà âèçíà÷åííÿ 
âèêîíàâöÿ ïîñëóã ç ïåðåðîáëåííÿ (îáðîáëåííÿ) òà çàõîðîíåííÿ ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â, ùî óòâîðþþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà.

Îáñÿã â³äõîä³â, ùî óòâîðþþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, – 1200 òèñ.ò/ð³ê.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ â äâà åòàïè, à ñàìå: íà ïåðøîìó åòàï³ çä³éñíþºòüñÿ 

îö³íêà â³äïîâ³äíîñò³ ó÷àñíèê³â êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, íà äðóãîìó – ðîçãëÿä 
òà îö³íêà ïðîïîçèö³é.

Äàòà, ÷àñ òà ì³ñöå ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ² åòàïó: 28.09.2018 12.00, âóë. Õðåùà-
òèê, 36, ì. Êè¿â, ê. 514.

Ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó ìîæóòü áóòè ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³.
Â³ò÷èçíÿí³ òà ³íîçåìí³ ó÷àñíèêè áåðóòü ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà ð³âíèõ óìîâàõ.
Ó÷àñíèê íàäàº êîíêóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ó ôîðì³ áàíê³âñüêî¿ ãàðàíò³¿ â ðîç-

ì³ð³ 31500 òèñ.ãðí (òðèäöÿòü îäèí ì³ëüéîí ï’ÿòñîò òèñÿ÷ ãðí) ç³ ñòðîêîì ä³¿ 120 
êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ ïðîãîëîøåííÿ ïåðøîãî åòàïó êîíêóðñó.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ íàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàä-
õîäæåííÿ â³ä ó÷àñíèêà ïèñüìîâî¿ çàÿâêè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

Ïðîïîçèö³ÿ íàäàºòüñÿ îäíî÷àñíî â äâîõ îïå÷àòàíèõ êîíâåðòàõ â³äïîâ³äíî 
äî êîæíîãî åòàïó îêðåìî ç ìàðêóâàííÿì íà êîíâåðòàõ: íàéìåíóâàííÿ, àäðåñà 
îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà ó÷àñíèêà êîíêóðñó, ïðåäìåò êîíêóðñó, ¹ åòàïó, êîí-
òàêòíèé òåëåôîí.

Êîíâåðòè ç êîíêóðñíèìè ïðîïîçèö³ÿìè, ùî íàä³éøëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 
¿õ ïîäàííÿ, íå ðîçêðèâàþòüñÿ ³ ïîâåðòàþòüñÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó.

Êðèòåð³¿ âèáîðó ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó, à òàêîæ ³íø³ óìîâè êîíêóðñó âèêëàäåí³ 
â êîíêóðñí³é äîêóìåíòàö³¿.

Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè îñîáèñòî àáî ïîøòîþ ñåêðåòàðþ 
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó çà àäðåñîþ: âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ì. 
Êè¿â, 04053, êàá.101.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é – 28.09.2018 ð. äî 10.00. 
Çà ³íôîðìàö³ºþ ùîäî îòðèìàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 
âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ì. Êè¿â, 04053, òåë.531-96-77, tender@kks.kiev.ua.

Îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ «Àâàíãàðä»

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 17,00 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. Ìåëüíèêîâà, 46 (2 ïîâåðõ). Ðîçì³ùåííÿ 
îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 4328,55 ãðí. Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ) 8657,10.

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,50 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. Ìåëüíèêîâà, 46 (2 ïîâåðõ). Ðîçì³ùåííÿ 
ñóáºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 1096,30 ãðí. Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ) 2192,60.

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè: Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ñïîðòèâíèé 
êîìïëåêñ «Àâàíãàðä» 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ìåëüíèêîâà, áóä. 46, êîä ªÄÐÏÎÓ 39401098,ï/ð ¹ 26009011460314 â ÏÀÒ 
«Óêðñîöáàíê», ÌÔÎ 300023, ²ÏÍ 394010926594. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ 
â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Ìåëüíèêîâà, 46, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 
(044) 486-89-99. ×àñ íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é: ïí.-÷ò. ç 10.00 äî 18.00; ïò. – ç 10.00 äî 16.45.

Óñòàíîâà Ìóçåé-ìàéñòåðíÿ ². Ï. Êàâàëåð³äçå ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà 
âèêèä çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Óñòàíîâà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: 01025, 
ì. Êè¿â, âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 21. Óñòàíîâà íàëåæèòü äî 3 ãðóïè îá’ºêò³â, äëÿ ÿêèõ ðîçðîáëÿþòüñÿ 
äîêóìåíòè ç îáãðóíòóâàííÿ îáñÿã³â âèêèä³â.

Óñòàíîâà ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà ôóíêö³îíóâàíí³ ìóçåþ.
Çã³äíî ç³ Çâ³òîì ç ³íâåíòàðèçàö³¿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ óñòàíîâà 

ìàº 1 îðãàí³çîâàíå ñòàö³îíàðíå äæåðåëî âèêèä³â, â³ä ÿêîãî â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ïîòðàïëÿº 2 íà-
éìåíóâàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí (ä³îêñèä àçîòó òà îêñèä âóãëåöþ) â ê³ëüêîñò³ 0,002709 ã/ñ òà 
0,028642 ò/ð³ê, êð³ì òîãî ïàðíèêîâ³ ãàçè òà âàæê³ ìåòàëè ïðè ñïàëþâàíí³ ïàëèâà. Íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ 
ðîá³ò ç îá´ðóíòóâàííÿ îáñÿã³â âèêèä³â äëÿ îòðèìàííÿ Äîçâîëó, çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè ðîçðàõóíê³â 
ðîçñ³þâàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³, óñòàíîâëåíî, ùî êîíöåíòðàö³¿ çà-
áðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ.

Ïðîïîçèö³¿ é çàóâàæåííÿ íàïðàâëÿòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ 
äàíîãî îãîëîøåííÿ äî Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 04070, 
ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2, Òåëåôîí: 226-20-26, Ôàêñ: 485-19-06.

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) áóëüâ. Áðàòèñëàâñüêà, 14-á, çàãàëüíà ïëîùà – 134,95 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè 
– ðîçì³ùåííÿ êîìï’þòåðíîãî êëóáó áåç í³÷íîãî ðåæèìó ðîáîòè, ïåðóêàðí³ òà ìàéñòåðí³ ç ðåìîíòó îäÿãó, âàðò³ñòü îá’ºêòà 
îðåíäè -2393700,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 9% òà 3% â³äïîâ³äíî, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 8273,39 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 êîðèãóºòüñÿ 
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 òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ. 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.

Announcment of tender

Municipal enterprise of Executive body of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration) «Kyivkomunservis» announces a tender to select 
the provider for processing (treatment) and disposal of household waste generated in the city of Kyiv.

The volume of waste generated on the territory of Kyiv is 1200 thousand t/year.
The tender is held in two stages, namely: the First Stage is an assessment of compliance of the tenderers with the qualification requirements, the 

Second Stage is a consideration and evaluation of tender offers.
Date, time and place of
beginning of the first stage: 09/28/2018 12.00, 36, Khreshchatyk street, Kyiv, room 514.
The tenderers may be business entities of all ownership forms. 
Home and foreign tenderers take part in tender on equal terms.
Tenderer provides a Tender Security in the form of a bank guarantee in the amount of 31500 thousand UAH. (thirty-one million five hundred 

thousand UAH.) with a validity of 120 days from the date of announcement of the first stage of the tender.
The tender documents are provided within three working days from the date of receipt of written statement for participation in tender from the tenderer.
The tender offer is provided simultaneously in two sealed envelopes according to each stage separately with markings on envelopes that contain 

the name, the address of the Tender Initiator and the tenderer, the subject of tender, no. of stage, contact phone number.
The envelopes with the tender offers received after the deadline for submission of tender offers shall not be disclosed and shall be returned to 

the tenderers.
The criteria for selection of a successful tenderer as well as other conditions are set out in tender documents.
The tender offers shall be submitted by tenderers personally or by mail to the Tender Committee’s Secretary of the Tender Initiator to the address: 

23, Kudryavska street, Kyiv, 04053, room 101.
The deadline for submission of tender offers is 09/28/2018 year, until 10.00. 
To get information on receipt of the tender documents, please contact us at the address: 23, Kudryavska street, Kyiv, 04053, 531-96-77, 

tender@kks.kiev.ua.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß 
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî äåðæàâíîãî ìàéíà 

1. Íàçâà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 12,3 êâ.ì íà 3 
ïîâåðñ³ êîðïóñó ¹ 1, ³íâ. ¹ 00001, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà,4, 
ùî ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàóêîâî-äîñë³äíèé 
³íñòèòóò «Êâàíò». Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà âèçíà÷åíà çã³äíî ç³ çâ³òîì ïðî íå-
çàëåæíó îö³íêó íà 31.05.2018 ð. ³ ñòàíîâèòü  280000,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðãàí 
óïðàâë³ííÿ: Äåðæàâíèé êîíöåðí «Óêðîáîðîíïðîì». 

Óìîâè êîíêóðñó íà ïðàâî óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè: 
1.Ó÷àñíèê  êîíêóðñó  ïîâèíåí  ìàòè ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë  íà  ïðîâàäæåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç äåðæàâíîþ òàºìíèöåþ.
2. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ñïëàòèòè ãàðàíò³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ øåñòè 

ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò – 25200,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî íàäàòè áàíê³âñüêó 
ãàðàíò³þ (â³äïîâ³äíî äî ï. 4 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó  íà ïðàâî îðåíäè 
äåðæàâíîãî ìàéíà). Çà 3 ðîáî÷èõ äí³ (äî 16.00 îñòàííüîãî äíÿ) äî äàòè ïðî-
âåäåííÿ  êîíêóðñó ãàðàíò³éíèé âíåñîê ìàº áóòè ïåðåðàõîâàíèé íà ðàõóíîê 
26002052742751 â Ïå÷åðñüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ì. Êèºâà,  ÌÔÎ 
300711, îäåðæóâà÷: Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò 
«Êâàíò», êîä çà ªÄÐÏÎÓ 14308138, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «Ñïëàòà ãàðàí-
ò³éíîãî âíåñêó â³ä ó÷àñíèêà êîíêóðñó ç îðåíäè». 

3. Íàéá³ëüøèé çàïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà âè-
êîðèñòàííÿ îá’ºêòà ïîð³âíÿíî ç³  ñòàðòîâîþ îðåíäíîþ ïëàòîþ çà áàçîâèé 
ì³ñÿöü îðåíäè – òðàâåíü 2018 ðîêó, ÿêà áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ ñòàíîâèòü 4200,00 
ãðí, ïðè îðåíäí³é ñòàâö³ 18 %, âèõîäÿ÷è ç ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çã³äíî ç³ çâ³òîì 
ïðî  íåçàëåæíó îö³íêó. Ó ïîäàëüøîìó îðåíäíà ïëàòà ï³äëÿãàº êîðèãóâàííþ 
íà ùîì³ñÿ÷í³ ³íäåêñè ³íôëÿö³¿. 

4. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ðåæèìíî-ñåêðåò-
íîãî îðãàíó. 

5. Åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì 
çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè. 

6. Äîòðèìàííÿ  âèìîã ùîäî  åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà îðåíäè, ó ò. ÷. ïðîòè-
ïîæåæíèõ,  ñàí³òàðíîåï³äåì³îëîã³÷íèõ, åêîëîã³÷íèõ íîðì. 

7. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ç³ ñïëàòè îðåíäíî¿ ïëàòè 
ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ïîâèíåí  ñïëàòèòè çàâäàòîê ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó 
ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó îðåíäè â ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè , ÿêèé áóäå 
çàðàõîâàíèé â ðàõóíîê  îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé òà îñòàíí³é ì³ñÿö³ îðåíäè. 

8. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó çàñòðàõóâàòè îðåíäîâàíå 
ìàéíî íà ñóìó, íå ìåíøó  í³æ éîãî âàðò³ñòü çà âèñíîâêîì ïðî âàðò³ñòü îö³íêè, 
íà êîðèñòü áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ÿêèé íåñå ðèçèê âèïàäêîâî¿ çàãèáåë³ ÷è ïî-
øêîäæåííÿ îá’ºêòà îðåíäè ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, ³ íàäàòè  
îðåíäîäàâöþ êîï³¿ ñòðàõîâîãî ïîë³ñà ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ. Ïîñò³éíî 
ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ  òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îðåíäè 
ìàéíî áóëî çàñòðàõîâàíèì. 

9. Ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó áóäå íàäàíà ïåðåâàãà òîìó 
ó÷àñíèêó êîíêóðñó, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ íàéá³ëüøó îðåíäíó ïëàòó çà áàçîâèé 
ì³ñÿöü îðåíäè çà ³íøèõ ð³âíèõ óìîâ. 

10. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó çîáîâ’ÿçàíèé êîìïåíñóâàòè âèòðàòè çà âèêîíàíó 
íåçàëåæíó îö³íêó îá’ºêòà  îðåíäè çàìîâíèêîâ³ îö³íêè. 

11. Ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè – 2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â.  Ïîäàëüøå âèêîðèñòàííÿ 
îðåíäîâàíîãî ìàéíà áóäå  çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. 

12. Çàáîðîíà ñóáîðåíäè, â³ä÷óæåííÿ, ïðèâàòèçàö³¿ òà ïåðåõ³ä ïðàâà 
âëàñíîñò³ îðåíäîâàíîãî ìàéíà äî îðåíäàðÿ àáî òðåò³õ îñ³á. 

13. Ãàðàíò³éí³ âíåñêè ïðîòÿãîì ñåìè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè ïîâåðòàþòüñÿ  âñ³ì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, êð³ì ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà 
îñ³á, ÿêèì ãàðàíò³éíèé âíåñîê íå ïîâåðòàºòüñÿ  çã³äíî ç âèìîãàìè Ïîðÿäêó. 

14. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè ïðîòÿãîì 5 ðîáî÷èõ äí³â îñîáèñòî ïîâåðòàº îðåí-
äîäàâöþ ï³äïèñàíèé ïðîåêò äîãîâîðó îðåíäè. Ó ðàç³  ïîðóøåííÿ ïåðåìîæöåì 
êîíêóðñó öüîãî ñòðîêó, ñïëà÷åíèé íèì ãàðàíò³éíèé âíåñîê íå ïîâåðòàºòüñÿ. 

15. Ó ðàç³ óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè ãàðàíò³éíèé âíåñîê ïåðåìîæöÿ 

êîíêóðñó çàðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê ìàéáóòí³õ ïëàòåæ³â ç îðåíäíî¿ ïëàòè òà 
ïåðåðàõîâóºòüñÿ îðåíäîäàâöþ ³ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó â³äïîâ³äíî äî ïðîïî-
ðö³é, âèçíà÷åíèõ Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà äåðæàâíå ìàéíî òà 
ïðîïîðö³ÿìè ¿¿ ðîçïîä³ëó, çàòâåðäæåíîþ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 4 æîâòíÿ 1995 ð. ¹ 786. Êîíêóðñ  ïðîâîäèòüñÿ  â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó  
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó  íà  ïðàâî îðåíäè äåðæàâíîãî  ìàéíà, çàòâåðäæåíîãî 
ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 31.08.11 ¹ 906 ç³ çì³íàìè, òà âðàõîâóþ÷è íàêàç ÔÄÌÓ 
«Ïðî  çàòâåðäæåííÿ Ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ îðåíäîäàâöåâ³ äëÿ 
óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³» 
â³ä 15.02.13 ¹ 201 ç³ çì³íàìè. 

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì â³äêðèòîñò³ ïðîïîíóâàííÿ ðîçì³ðó 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïðèíöèïîì àóêö³îíó, íà ÿêîìó âèçíà÷àºòüñÿ ïåðåìîæåöü 
çã³äíî ç óìîâàìè êîíêóðñó òà çîáîâ’ÿçàííÿìè ó÷àñíèêà  êîíêóðñó. Çá³ëü-
øåííÿ ö³íè çä³éñíþºòüñÿ ó÷àñíèêàìè ç êðîêîì 1 % â³ä ïî÷àòêîâî¿ ïëàòè 
òîðã³â. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ º íàéá³ëüøà îðåíäíà 
ïëàòà ïðè îáîâ’ÿçêîâîìó çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó. 
Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ 
ìàòåð³àëè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â ³íôîðìàö³¿ 
ïðî êîíêóðñ; äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ãàðàíò³éíèé âíåñîê; 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 ó÷àñíèêîì òà ç çàçíà÷åííÿì áàíê³âñüêèõ 
ðåêâ³çèò³â; â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà: 

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè: äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ 
ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;  çàñâ³ä÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîï³¿ 
óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â; çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ çâ³òó  ïðî ô³íàíñîâ³ 
ðåçóëüòàòè ïðåòåíäåíòà ç óðàõóâàííÿì äåá³òîðñüêî¿ ³ êðåäèòîðñüêî¿ çà-
áîðãîâàíîñò³ çà  îñòàíí³é ð³ê; äîâ³äêó â³ä ïðåòåíäåíòà ïðî òå, ùî ñòîñîâíî 
íüîãî íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî; 

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè: êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, àáî íàëåæíèì 
÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü; çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ 
ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – 
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó (çà îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä); ³íôîðìàö³þ ïðî 
â³äñóòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî çàÿâíèêà ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
(ó äîâ³ëüí³é ôîðì³). 

Ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó äî ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè ìàþòü â³äïî-
â³äàòè óìîâàì  êîíêóðñó, çàçíà÷åíèì â ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ, òà ÷èííîìó 
çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëè â³ä ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ 
ðîçãëÿäàþòüñÿ íà çàñ³äàíí³ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿  ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ñïèñêó 
ó÷àñíèê³â, ïîäàþòüñÿ çà 3 ðîáî÷èõ äí³ (äî 16.00 îñòàííüîãî äíÿ) äî äàòè  
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç âèêîðèñòàííÿì â³äêðèòîñò³ ïðîïîíóâàííÿ ðîçì³ðó 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïðèíöèïîì  àóêö³îíó, ó êîíâåðòàõ ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ 
– îðåíäà» ç â³äáèòêîì ïå÷àòêè ïðåòåíäåíòà (çà íàÿâíîñò³),  ³ç çàçíà÷åííÿì 
íàçâè ïðåòåíäåíòà ³ îá’ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, íàçâà áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 
òà äàòè ³ íîìåðà ãàçåòè, â ÿêîìó îïóáë³êîâàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà, 4. Êîíêóðñ ç âèêîðèñòàííÿì â³ä-
êðèòîñò³ ïðîïîíóâàííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïðèíöèïîì àóêö³îíó áóäå 
ïðîâåäåíî îá 11.00 íà 10-é êàëåíäàðíèé äåíü ï³ñëÿ äíÿ îïóáë³êóâàííÿ ö³º¿ 
³íôîðìàö³¿ â îô³ö³éíèõ ÇÌ². ßêùî âêàçàíèé ñòðîê ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé äåíü, 
òî êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà íàñòóïíèé ï³ñëÿ  âèõ³äíîãî äíÿ äåíü îá 11.00. 
Äîïóùåí³ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ó÷àñíèêè êîíêóðñó àáî ¿õ óïîâíîâàæåí³ îñîáè 
ïîäàþòü êîíêóðñíó ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà áàçîâèé 
ì³ñÿöü îðåíäè â çàïå÷àòàíîìó íåïðîçîðîìó êîíâåðò³  íà â³äêðèòîìó çàñ³äàíí³ 
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çà ó÷àñòþ ó÷àñíèêà êîíêóðñó. Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó  
çàâåðøóºòüñÿ çà 10 õâèëèí äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Îçíàéîìèòèñÿ ç 
îá’ºêòîì îðåíäè ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ òà ãîäèíè çà ì³ñöåì éîãî ðîçòàøóâàííÿ. 
Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ìîæíà îòðèìàòè çà òåëå-
ôîíàìè: 284-39-59;  289-95-15; 289-74-74.
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Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
20 серпня 2018 р. за № 190/2038

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Державний 

заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 11 
Міністерства охорони здоров’я України»

Розпорядження № 1395 від 3 серпня 2018 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання 
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 
ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Äåðæàâ-
íèé çàêëàä «Ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñàí³òàðíà 
÷àñòèíà ¹ 11 Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 
2014 ðîêó ¹ 1056, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 

06 âåðåñíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 180/1772 (ó ðåäàêö³¿ 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 ñåðïíÿ 2017 ðîêó ¹ 1057), 
ùî äîäàþòüñÿ.

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

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

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

від 03 серпня 2018 року № 1395

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 20 серпня 2018 р. за № 190/2038
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РЕКЛАМА Хрещатик
28 серпня 2018 р.

№92 (5143)
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Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðî-
ñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, âóë. Àííè Àõìàòîâî¿, âóë. Äðàãîìàíîâà, Ðå-

âóöüêîãî, ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà» 
ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàíü ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 
âóë. Àííè Àõìàòîâî¿, âóë. Äðàãîìàíîâà, Ðåâóöüêîãî, ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàð-
íèöüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 
ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ âèêîíóºòüñÿ íà çàìîâëåííÿ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.05.2018 
¹ 833/48976 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13 ëèñòîïàäà 
2013 ðîêó ¹518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) 
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³» òà çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé 
ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ æèòëà, áóä³âíèöòâî óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ï³ä-
ïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é 
òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, òðàñóâàííÿ âóëèöü òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â 
ðîçì³ùåííÿ æèòëà, áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ï³äïðèºìñòâ 
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü 
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îá’ºìíî-ïðîñòîðîâå ð³øåííÿ íîâî¿ çàáóäîâè îáóìîâëåíî ïëàíóâàëüíîþ îðãàí³çà-
ö³ºþ òåðèòîð³¿, ÿêà çàêëàäåíà â ïðîåêò³ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà ³ îòðèìàëà ñâ³é 
ðîçâèòîê â äàíîìó äåòàëüíîìó ïëàí³ òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 
âóëèöü Àííè Àõìàòîâî¿, Äðàãîìàíîâà, Ðåâóöüêîãî, ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà â 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîåêòí³ òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿ áàãàòîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè 
â 6-à òà 7 ì³êðîðàéîíàõ. Ó 6-à ì³êðîðàéîí³ Ïîçíÿêè çàïðîåêòîâàíî ðîçì³ùåííÿ 
12-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ïî âóë. Äðàãîìàíîâà, 31-ç, ïåðøèé ïîâåðõ ÿêîãî 
áóäå çàéìàòè øêîëà ìèñòåöòâ íà 500 ó÷í³â, òà æèòëîâîãî êîìïëåêñó «Ëåáåäèíèé», 
÷àñòèíà ÿêîãî íà äàíèé ÷àñ âæå áóäóºòüñÿ. Â ñêëàä³ æèòëîâîãî êîìïëåêñó ïåðåä-
áà÷åíå ðîçì³ùåííÿ âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíîãî äèòÿ÷îãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà 
100 ì³ñöü ç âèä³ëåíîþ òåðèòîð³ºþ 0,28ãà. Ó 7 ì³êðîðàéîí³ Ïîçíÿêè âðàõîâàí³ íàì³ðè 
ùîäî áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî âóë. Äðàãîìàíîâà, 35 òà âóë. Äðàãîìàíî-
âà, 35/55. Çã³äíî êîíöåïö³¿ ïðèì³ùåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ôîðìóþòüñÿ 
âáóäîâàíèìè â ïåðø³ ïîâåðõè æèòëîâèõ áóäèíê³â. Â íèõ ðîçì³ùóþòüñÿ çàêëàäè 
ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ: àïòåêè, ìàãàçèíè, êàôå, ï³äïðèºìñòâàìè çâ’ÿçêó, 
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, òîðã³âåëüí³ çàêëàäè, ñïîðòèâí³ çàëè, 
êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, á³áë³îòåêè, öåíòðè äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, äîøê³ëüí³ çàêëàäè 
êîðîòêî÷àñíîãî ïåðåáóâàííÿ òîùî. Âñ³ çàïðîåêòîâàí³ áóäèíêè áóäóòü ìàòè ï³äçåìí³ 
ïàðê³íãè. Íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ãîñòüîâèõ àâ-
òîñòîÿíîê, äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, çîí â³äïî÷èíêó äîðîñëîãî íàñåëåííÿ, ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ãîñïîäàðñüêèõ çîí. 

Íàâêîëî îçåðà Ëåáåäèíå çàïðîåêòîâàíà çîíà â³äïî÷èíêó ç óïîðÿäêîâàíèìè 
ï³øîõ³äíèìè äîð³æêàìè, âåëîäîð³æêàìè, ñïîðòèâíèìè òà äèòÿ÷èìè ìàéäàí÷èêàìè. 
Â áåçïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ äî çàïðîåêòîâàíîãî ñêâåðó áóäå ðîçì³ùåíèé ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ ç áàñåéíîì òà â³äêðèòèì ñòàä³îíîì.

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ â áàãàòîêâàðòèðíîìó æèòëîâîìó ôîíä³ çã³äíî ð³øåííÿ 
ÄÏÒ çðîñòå íà 3648 ÷îë., óñåðåäíåíà ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ â æèòëîâèõ ì³êðîðàéîíàõ 
ñêëàäàòèìå 459 îñ³á/ãà.

Ïðîåêòîì äåòàëüíîãî ïëàíó çàïðîïîíîâàíî çá³ëüøåííÿ òåðèòîð³¿ ïðîåêòíîãî 
ë³êóâàëüíîãî êîìïëåêñó òà áóä³âíèöòâî äîäàòêîâî¿ ïîë³êë³í³êè íà 1000 â³äâ/çì³íó, ùî 
çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ñóì³æíîãî ÄÏÒ íà ïåðåòèí³ âóë. Çäîëáóí³âñüêà òà âóë. Ãðèãîðåíêà. 

Ïðîåêòíà òðàíñïîðòíà ñòðóêòóðà òåðèòîð³¿ äåòàëüíîãî ïëàíó íàì³÷åíà ó â³äïîâ³äíîñò³ 
ç ð³øåííÿì ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó òà Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè òðàíñïîðòó ì. Êèºâà.

Ñåðåä çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â, ùî ï³äâèùèòü çàãàëüíó ïðîïóñêíó ñïðîìîæ-
í³ñòü âóëè÷íî¿ ìåðåæ³ òà çíà÷íî ïîë³ïøàòü òðàíñïîðòíó ñèòóàö³þ ë³âîáåðåææÿ, â 
ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ ÄÏÒ ñë³ä â³äçíà÷èòè áóä³âíèöòâî ìåðèä³îíàëüíî¿ ìàã³ñòðàë³ 
Òðîºùèíà – Îñîêîðêè – îñíîâíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ â³ñ³ ë³âîáåðåææÿ, ÷àñòèíîþ ÿêî¿ 
ñòàíå ïðîñï. Ãðèãîðåíêà.  Ìàã³ñòðàëü äîâæèíîþ 22 êì ïðîéäå â³ä âóë. Î. Áàëüçàêà, 
âçäîâæ çàë³çíè÷íèõ êîë³é, ïî ïðîñï. Ãðèãîðåíêà. Îñíîâíà ïðî¿çíà ÷àñòèíà ïðîñïåêòó 
ìàº â ïðîåêò³ ïî 3 ñìóãè ðóõó â êîæíîìó íàïðÿìêó, ì³æ ÿêèìè ïðîéäå ðîêàäíà ë³í³ÿ 
øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ. Ïî ïðîñïåêòó ïåðåäáà÷åí³ ì³ñöåâ³ ïðî¿çäè øèðèíîþ 7,5 ì òà 
10 ì (³ñíóþ÷à ïðî¿çíà ÷àñòèíà).

Äàðíèöüêå øîñå íàì³÷åíî, ÿê ÷àñòèíà Ñõ³äíî-Çàõ³äíî¿ àâòîäîðîãè-õîðäè, ùî 
ïî÷èíàºòüñÿ â³ä âóë. Áîðèñï³ëüñüêà íà ë³âîáåðåææ³ òà ïîäîâæóºòüñÿ äî Ê³ëüöåâî¿ 
äîðîãè íà ïðàâîìó áåðåç³. Çàãàëüíà äîâæèíà àâòîäîðîãè ñêëàäàòèìå 24 êì. Â ÄÏÒ 
ïåðåäáà÷åíà ðåêîíñòðóêö³ÿ Äàðíèöüêîãî øîñå ç ÷àñòêîâîþ çì³íîþ òðàñè òà ðîç-
øèðåííÿì ïðî¿çíî¿ ÷àñòè, äëÿ îðãàí³çàö³¿ áåçïåðåðâíîãî ðóõó òðàíñïîðòó ïî øîñå.  

Â ÄÏÒ ïåðåäáà÷åíà ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè â ð³çíèõ ð³âíÿ íà ïåðå-
òèí³ Õàðê³âñüêîãî òà Äàðíèöüêîãî øîñå.  

Â ìåæàõ ³ñíóþ÷èõ ÷åðâîíèõ ë³í³é ÷àñòêîâî âçäîâæ âóë. Òåïëîâîçíà ïåðåäáà÷åíèé 
ì³ñöåâèé ïðî¿çä Äàðíèöüêîãî øîñå. ²ñíóþ÷à ñàäèáíà çàáóäîâà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â 
çîí³ øóìîâîãî äèñêîìôîðòó òà ñàí³òàðíî-çàõèñí³é çîí³ çàë³çíèö³ âèíîñèòüñÿ. 

Â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ ïîëîæåííÿõ ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà äëÿ 
çá³ëüøåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî áàãà-
òîð³âíåâèõ íàçåìíèõ òà ï³äçåìíèõ ãàðàæ³â íà òåðèòîð³¿ îäíîïîâåðõîâèõ ãàðàæíèõ 
êîîïåðàòèâ³â òà íà â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíêàõ. Â ÄÏÒ, íà ðîçðàõóíêîâèé ïåð³îä, åòàï 20 
ðîê³â, íàì³÷åíî áóä³âíèöòâî ï’ÿòèïîâåðõîâèõ ãàðàæ³â íà òåðèòîð³¿ ÃÁÊ «Åíåðãåòèê», 
«Åíåðãåòèê-2» òà «Ñëàâóòè÷», çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ 14 350 ìàøèíî-ì³ñöü. Â çàçíà÷åíèõ 
ãàðàæàõ ïåðåäáà÷åíî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, ÿê³ íàëåæàòü ìåøêàíöÿì ³ñíóþ÷î¿ æèò-
ëîâî¿ çàáóäîâè ì³êðîðàéîí³â «Ïîçíÿêè», «Ïîçíÿêè-Çàõ³äí³». Òðàíñïîðòíà-ï³øîõ³äíà 
äîñòóïí³ñòü íå á³ëüøå 15 õâèëèí äî äàíèõ ãàðàæ³â çàáåçïå÷óºòüñÿ ³ñíóþ÷èìè àâòîáóñ-
íèìè ìàðøðóòàìè, ÿê³ ïðîõîäÿòü âóëèöÿìè Ðåâóöüêîãî, Çäîëáóí³âñüêà, Òåïëîâîçíà.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ çáåðåæåííÿ òà ðîçì³ùåííÿ íîâèõ ³íæåíåðíèõ îá’ºêò³â, íåîáõ³äíèõ 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ êâàðòàë³â òà ðàéîíó â ö³ëîìó.

Â ï³âí³÷í³é ÷àñòèíè ÄÏÒ çíàõîäÿòüñÿ òåðèòîð³¿ çîëîøëàêîâ³äâàëó. Ï³ñëÿ 2022 ðîêó 
ïëàíóºòüñÿ éîãî çàêðèòòÿ òà ðåêóëüòèâàö³ÿ. Â ïðîåêò³ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ çàïðî-
åêòîâàíî ðîçì³ùåííÿ íà éîãî ì³ñò³ îçåëåíåíî¿ çîíè ç îçåðîì òà áëàãîóñòðîºì íàâêîëî.

Äëÿ ïåðñïåêòèâíîãî íàñåëåííÿ ðîçðàõóíêîâà ïîòðåáà â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ 
óñòàíîâàõ ñêëàäàº 1900 ì³ñöü (³ñíóþ÷èõ 2030), â çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàäàõ – 6368 
ì³ñöü (³ñíóþ÷èõ 7730).  

Â ðåçóëüòàò³ àíàë³çó ³ñíóþ÷îãî ñòàíó çàêëàä³â îñâ³òè âèçíà÷åíî, ùî ôàêòè÷íà 
çàéíÿò³ñòü ïîòóæí³ñòü çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (7980 ä³òåé, ùî òàì íà-
â÷àþòüñÿ) ïåðåâèùóº íîðìàòèâíó ïîòóæí³ñòü (7730 ì³ñöü) íà 250 ì³ñöü, à â äèòÿ÷èõ 
äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ çã³äíî ðîçðàõóíê³â ôàêòè÷íà çàéíÿò³ñòü ïåðåâèùóº íîðìàòèâíó 
ïîòóæí³ñòü íà 356 ì³ñöü. Â³äïîâ³äíî äî ëèñòà Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, 
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 06.02.2018 ðîêó 
¹ 8114.3-91-18, ðîçðàõóíêîâîþ îäèíèöåþ ïðèéíÿòà  ïðîåêòíà ïîòóæí³ñòü íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â òà äåìîãðàô³÷íà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ â ïðèëåãë³é ³ñíóþ÷³é òà ïðîåêòí³é 
çàáóäîâ³ (2030 ì³ñöü ó ÄÍÇ òà 7730 ì³ñöü ó ÇÎØ).

Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè íà ² åòàï ïåðåäáà÷åíî:
– Ðîçì³ùåííÿ ó ñêëàä³ ïðîåêòíîãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó ïî âóë. Ðåâóöüêîãî, 40 

âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíîãî äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà 100 ì³ñöü (¹ ïî åêñ-
ïë³êàö³¿ – 117);

– çá³ëüøåííÿ ìåæ ÄÍÇ ¹242 (¹ ïî åêñïë³êàö³¿ – 37); ïî âóë. Êîøèöÿ, 9-à, ç 
áóä³âíèöòâîì îêðåìî ðîçòàøîâàíîãî êîðïóñó ïî÷àòêîâî¿ øêîëè òà ïîäàëüøå 
ôóíêö³îíóâàííÿ éîãî ÿê íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ (¹ ïî åêñïë³êàö³¿ – 110). 
Òàêèì ÷èíîì, òåðèòîð³ÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó áóäå ñêëàäàòè 1,93 ãà, à 
éîãî ì³ñòê³ñòü áóäå ñêëàäàòè 280 ì³ñöü ó äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ òà 320 
ì³ñöü ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³;

– Ðîçì³ùåííÿ âáóäîâàíî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè (¹ ïî åêñïë³êàö³¿ – 114); â ïðîåêòíîìó 
æèòëîâîìó áóäèíêó ïî âóë. Äðàãîìàíîâà, 31-ç (¹ ïî åêñïë³êàö³¿ – 103); íà 500 ó÷í³â 
(168 ì³ñöü).

Òàêèì ÷èíîì, íà ïåðñïåêòèâó ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè ïåðåäáà÷åíî äîäàòêîâ³ 
ì³ñöÿ: â ÄÍÇ – 100 ì³ñöü òà ÑÇØ – 300 ì³ñöü. 

Ïðîåêòîì äåòàëüíîãî ïëàíó çàïðîïîíîâàíî çá³ëüøåííÿ òåðèòîð³¿ ïðîåêòíîãî 
ë³êóâàëüíîãî êîìïëåêñó òà áóä³âíèöòâî äîäàòêîâî¿ ïîë³êë³í³êè íà 1200 â³äâ./çì³íó, ùî 
çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ñóì³æíîãî ÄÏÒ íà ïåðåòèí³ âóë. Çäîëáóí³âñüêà òà âóë. Ãðèãîðåíêà. 

Îñíîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè

¹ 
ï/ï Ïîêàçíèêè

Îäèíè-
öÿ

âèì³ðó

²ñíóþ÷èé
ñòàí

Åòàï 
5 ðîê³â

Åòàï 
20 ðîê³â

1 2 3 4 5 6

1. Òåðèòîð³ÿ 

Òåðèòîð³ÿ â ìåæàõ 
ïðîåêòó ãà / % 300/100 300/100 300/100

ó òîìó ÷èñë³: 

1.1 – æèòëîâà çàáóäîâà » 123,33/41,11 127,65/42,55 121,76/40,59

Ó òîìó ÷èñë³: 

à) êâàðòàëè ñàäèáíî¿ 
çàáóäîâè » 5,89/1,96 5,89/1,96 -

á) êâàðòàëè ìàëî– òà 
ñåðåäíüîïîâåðõîâî¿ 
çàáóäîâè (ç óðàõóâàí-
íÿì ãóðòîæèòê³â)

» - - -

â) çì³øàíà æèòëîâî-
ãðîìàäñüêà çàáóäîâà » - - -

ã) êâàðòàëè áàãàòî-
êâàðòèðíî¿ çàáóäîâè 
(ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â) 

» 117,44/39,15 121,76 121,76/40,59

1.2

– ä³ëÿíêè óñòàíîâ 
³ ï³äïðèºìñòâ îá-
ñëóãîâóâàííÿ (êð³ì 
ï³äïðèºìñòâ ³ óñòàíîâ 
ì³êðîðàéîííîãî çíà-
÷åííÿ) 

» 10,84/3,61 10,25/3,42 10,25/3,42

1.3

– çåëåí³ íàñàäæåííÿ 
(êð³ì çåëåíèõ íàñà-
äæåíü ì³êðîðàéîííîãî 
çíà÷åííÿ) 

» 18,17/6,07 27,15/9,05 39,78/13,26

1.4 – âóëèö³ â ìåæàõ 
÷åðâîíèõ ë³í³é » 40,45/13,48 45,25/15,08 48,96/16,32

1.5

– Òåðèòîð³¿ (ä³ëÿíêè) 
çàáóäîâè ³íøîãî 
ïðèçíà÷åííÿ (ä³ëîâî¿, 
âèðîáíè÷î¿, êîìóíàëü-
íî-ñêëàäñüêî¿, ³íæå-
íåðíîãî îáëàäíàííÿ, 
êóðîðòíî¿, ë³êóâàëüíî¿ 
òîùî)

» 47,11/15,7 40,12/13,37 29,73/9,9

1.6 -Êëàäîâèùà » 11,28/3,76 11,28/3,76 11,22/3,74

1.7 – ³íø³ òåðèòîð³¿ (â ò.÷. 
âîäí³ ïîâåðõí³) » 48,82/16,27 38,30/12,77 38,30/12,77

2. Íàñåëåííÿ 

2.1 ×èñåëüí³ñòü íàñåëåí-
íÿ, âñüîãî 

òèñ. 
îñ³á 52,422 55,962 55,862

ó òîìó ÷èñë³: 

– ó ñàäèáí³é çàáóäîâ³ » 0,100 0,100 -

– ó áàãàòîêâàðòèðí³é 
çàáóäîâ³ 
(ç óðàõóâàííÿì ãóðòî-
æèòê³â) 

» 52,322 55,862 55,862

2.2 Ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ îñ³á/ãà 425 438 459

ó òîìó ÷èñë³: 

– ó ñàäèáí³é çàáóäîâ³ » 17 17 -

– ó ìàëî– òà ñåðåäíüî-
ïîâåðõîâî¿ çàáóäîâ³ 
òà áàãàòîêâàðòèðí³é 
çàáóäîâ³ 
(ç óðàõóâàííÿì ãóðòî-
æèòê³â) 

» 446 459 459

3. Æèòëîâèé ôîíä 

3.1 Æèòëîâèé ôîíä, 
âñüîãî 

òèñ. ì2 
çàã. 

ïëîù³
òèñ. ì2 
ïëîù³ 
êâà-ð

1593,306
1221,544

1743,288
1334,395

1738,450
1329,557

ó òîìó ÷èñë³:

– ñàäèáíèé 

òèñ. ì2 
çàã. 

ïëîù³
òèñ. ì2 
ïëîù³ 
êâà-ð

4,838
4,838

4,838
4,838 -

– áàãàòîêâàðòèðíèé 

òèñ. ì2 
çàã. 

ïëîù³
òèñ. ì2 
ïëîù³ 
êâà-ð

1588,468
1216,706

1738,450
1329,557

1738,450
1329,557

3.2 Ñåðåäíÿ æèòëîâà çà-
áåçïå÷åí³ñòü 

ì2/îñî-
áó 23,3 23,8 23,8

ó òîìó ÷èñë³: 

– ó ñàäèáí³é çàáóäîâ³ » 48,4 48,4 -

– ó áàãàòîêâàðòèðí³é 
çàáóäîâ³ (ç óðàõóâàí-
íÿì ãóðòîæèòê³â) 

» 23,3 23,8 23,8

3.3 Âèáóòòÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó 

òèñ. ì2 
çà-

ãàëüíî¿ 
ïëîù³

- - 4,838

3.4 Æèòëîâå áóä³âíèöòâî, 
âñüîãî: 

òèñ. ì2 
çàãàëü-

íî¿
- 149,982 -

ó òîìó ÷èñë³ çà âè-
äàìè: 

– ñàäèáíà òà çáëîêî-
âàíà çàáóäîâà (îäíî-
êâàðòèðíà çàáóäîâà) 

òèñ. ì2/
áóäèí-

ê³â
- - -

– áàãàòîêâàðòèðíà 
çàáóäîâà 

òèñ. ì2/
êâàðòèð - 149,982/1397 -

4. Óñòàíîâè òà ï³äïðèºì-
ñòâà îáñëóãîâóâàííÿ 

4.1 Äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè ì³ñöü 2350 2800 2800

4.2 Çàãàëüíîîñâ³òí³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè * ó÷í³â 7730 8030 8030

4.3 Ñòàö³îíàðè (ë³êàðí³) 
óñ³õ òèï³â ë³æîê - - -

4.4

Ïîë³êë³í³êè, àìáóëà-
òîð³¿, äèñïàíñåðè áåç 
ñòàö³îíàðó. Êàá³íåòè 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ

â³äâ. çà 
çì³íó 193 193 193

4.5 Ñïîðòèâí³ çàëè çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ

ì2 
ïëîù³

ï³äëîãè
10400 13554 13554

4.6
Â³äêðèò³ ïëîùèíí³ 
ñïîðóäè ó æèòëîâèõ 
êâàðòàëàõ

ãà 1,97 2,3 2,3

4.7

Ïðèì³ùåííÿ äëÿ ô³ç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ 
çàíÿòü ó æèòëîâîìó 
êâàðòàë³ 

ì2 
çàã. 

ïëîù³
4427 4427 4427

4.8 Á³áë³îòåêè 
òèñ. 

îäèí. 
çáåð³ã.

35,662 35,662 35,662

4.9 Ìàãàçèíè ì2 òîðã. 
ïë. 7138 7138 7138

4.10 Ï³äïðèºìñòâà ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ ì³ñöü 2005 2005 2005

4.11 Óñòàíîâè ïîáóòîâîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ 

ðîá. 
ì³ñöü 231 231 231

5.
Âóëè÷íî-äîðîæíÿ  
ìåðåæà òà ì³ñüêèé ïà-
ñàæèðñüêèé òðàíñïîðò 

5.1

Ïðîòÿæí³ñòü âóëè÷íî-
äîðîæíüî¿ ìåðåæ³, 
âñüîãî (³ñíóþ÷à, 
áóä³âíèöòâî); 

êì 13,1 13,1 13,1

ó òîìó ÷èñë³: 

– ìàã³ñòðàëüí³ âóëèö³ 
çàãàëüíîì³ñüêîãî 
çíà÷åííÿ 

» 5,3 5,3 5,3

– ìàã³ñòðàëüí³ âóëèö³ 
ðàéîííîãî çíà÷åííÿ » 5,2 5,2 5,2

Ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ 
ðîçâ’ÿçîê ó ð³çíèõ 
ð³âíÿõ  

îä. 3 3 4

5.2 Ê³ëüê³ñòü ï³äçåìíèõ òà 
íàäçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ 
ïåðåõîä³â 

îä. 5 5 7

5.3
Ù³ëüí³ñòü âóëè÷íî-
äîðîæíüî¿ ìåðåæ³, 
âñüîãî: 

êì/êì2 2,8 2,8 2,8

ó òîìó ÷èñë³: 

– ìàã³ñòðàëüíî¿ ìåðåæ³ » 2,1 2,1 2,1

5.4

Ïðîòÿæí³ñòü ë³í³é íà-
çåìíîãî ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó (ïî îñÿõ 
âóëèöü) âñüîãî: 

êì

ó òîìó ÷èñë³: 

– òðàìâàé » 1,9 1,9 1,9

– òðîëåéáóñ - - -

– àâòîáóñ » 10,5 10,5 10,5

5.4à Ì³ñüêà çàë³çíèöÿ - - -

5.5

Ù³ëüí³ñòü ìåðåæ³ íà-
çåìíîãî ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó (ïî îñÿõ 
âóëèöü)

êì/êì2

2,1 2,1 2,1

5.6
Ãàðàæ³ äëÿ ïîñò³éíîãî 
çáåð³ãàííÿ ëåãêîâèõ 
àâòîìîá³ë³â.

ì/ì 4730 6058 22078

5.7
Ãàðàæ³ äëÿ òèì÷àñîâî-
ãî çáåð³ãàííÿ ëåãêîâèõ 
àâòîìîá³ë³â

ì/ì - - -

5.8

Â³äêðèò³ àâòîñòîÿíêè 
äëÿ ïîñò³éíîãî (òèì-
÷àñîâîãî) çáåð³ãàííÿ 
ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â.

ì/ì 2500 2500 2500

6. ²íæåíåðíå îáëàäíàííÿ

6.1 Âîäîïîñòà÷àííÿ

Âîäîïîñòà÷àííÿ, 
âñüîãî

òèñ.ì3/
äîáó 21,03 22,37 22,36

6.2 Êàíàë³çàö³ÿ

Ñóìàðíèé îá’ºì 
ñò³÷íèõ âîä » 21,03 22,37 22,36

6.3 Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ

Ñïîæèâàííÿ ñóìàðíå ÌÂò 34,95 37,83 38,06

-ó òîìó ÷èñë³ 
íà êîìóíàëüíî-ïîáó-
òîâ³ ïîñëóãè

» 34,95 37,83 38,06

Ê³ëüê³ñòü êâàðòèð, ùî 
îáëàäíàí³ åëåêòðî-
ïëèòàìè

îä. 13304 14636 14636

6.4 Ãàçîïîñòà÷àííÿ

Âèòðàòè ãàçó, âñüîãî
ìëí 
ì3/
ð³ê

- 4,1 4,1

– ó òîìó ÷èñë³ íà 
êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ 
ïîñëóãè (ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³, ï³äïðèºìñòâà ïî-
áóòîâîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ)

» - 4,1 4,1

Ïðîòÿæí³ñòü ãàçîâèõ 
ìåðåæ (áóä³âíèöòâî) êì - - -

6.5 Òåïëîïîñòà÷àííÿ

Ñïîæèâàííÿ ñóìàðíå Ãêàë/
ãîä. 154,78 168,45 170,06

Ïðîòÿæí³ñòü ìåðåæ 
(áóä³âíèöòâî, ïåðå-
êëàäàííÿ)

êì - 2,6 -

7. ²íæåíåðíà ï³äãîòîâêà 
òà áëàãîóñòð³é

Òåðèòîð³ÿ çàáóäîâè, 
ùî ïîòðåáóº çàõîä³â ç 
³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè 
ç ð³çíèõ ïðè÷èí

ãà
% äî 
òåð.

- 120,0
41 -

Ïðîòÿæí³ñòü çàêðèòèõ 
âîäîñòîê³â êì 35,8 36,8 -

8. Îõîðîíà íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà 

Ñàí³òàðíî-çàõèñí³ 
çîíè, âñüîãî ãà 84,59 60,02 60,02

– ó òîìó ÷èñë³ îçå-
ëåíåí³ » - - -

Çàìîâíèê ðîçðîáêè – Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ðîçðîáíèê – Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà» 
ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ).

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãî-
ðåíêà, âóë. Àííè Àõìàòîâî¿, âóë. Äðàãîìàíîâà, Ðåâóöüêîãî, ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà 
ó Äàðíèöüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçòàøîâàíà ó ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó 
ì.Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ âóëèöÿ Îëåêñàíäðà Êîøèöÿ, 11.

Îçíàéîìëåííÿ ç òîìàìè ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó 
Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, âóë. Àííè Àõìàòîâî¿, âóë. Äðàãîìàíîâà, Ðåâóöüêîãî, ïðîñï. Ìèêîëè 
Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äáóâàºòüñÿ â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ 
òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, 3 ïîâåðõ, êàá. 307 ùîâ³âòîðêà  ç 13.00 äî 
17.00 òà ùîï’ÿòíèö³ ç 10.00 äî 13.00.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ  
www.kga.gov.ua òà www.kievgenplan.grad.gov.ua.

Ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿: – 
30 äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 21. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³» ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç 
çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì 
³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ 
íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. 

Ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ ìàþòü áóòè îá´ðóíòîâàí³ â ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ çàêî-
íîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â 
³ ïðàâèë òà íàäàâàòèñÿ ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
Ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìàþòü 

ïðàâî íàäàâàòè:
– ïîâíîë³òí³ ä³ºçäàòí³ ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿, ùîäî ÿêî¿ ðîç-

ðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
– þðèäè÷í³ îñîáè, îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿, äëÿ 

ÿêî¿ ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
– âëàñíèêè  òà  êîðèñòóâà÷³  çåìåëüíèõ  ä³ëÿíîê,  ðîçòàøîâàíèõ  íà òåðèòîð³¿, ùîäî 

ÿêî¿ ðîçðîáëÿºòüñÿ äîêóìåíòàö³ÿ, òà íà ñóì³æí³é ç íåþ; 
– ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ 

íà â³äïîâ³äíó òåðèòîð³þ;
– íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, äåïóòàòè â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä.
Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ 

òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì, Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê – 1 ì³ñÿöü ç 
ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ïîñàäîâ³ îñîáè, â³äïîâ³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é: Çàé÷åíêî 
Òåòÿíà Â³êòîð³âíà, Äóäêà Íàä³ÿ Â³òàë³¿âíà, Áàðíà Ìàð³ÿ ²ãîð³âíà.
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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 64195

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»

У столиці розпочинається підготовка 
до осіннього призову

У місті триває інформаційно-
просвітницька кампанія 
на підтримку ГБ-3

Мешканцям Оболоні повернули 
приміщення дитсадка

У СТОЛИЦІ відбувся грандіоз-
ний фестиваль здорового способу 
життя Workout Fest. На одній із 
кращих локацій Києва – біля Арки 
Дружби народів конкурсанти бо-
ролися за звання найсильнішого 
атлета країни. 

«Головний принцип Street 
Workout – свобода, тренування 
коли завгодно і де завгодно, в тому 
числі просто неба на спортмайдан-
чиках. І в нашій столиці є всі умови 
для цього, місто виділяє значні 
кошти на розвиток спортивної 
інфраструктури. А це понад 520 
млн грн на рік. Ми відкриваємо 

спортмайданчики, стадіони, а також 
підтримуємо організацію різнома-
нітних змагань. Торік з успіхом про-
вели «Євробачення», в травні цього 
року – фінали Ліги чемпіонів, а 28 
вересня відбудеться WBC-конгрес, 
куди приїдуть боксери з усього 
світу. Залучення киян до спорту 
та здорового способу життя – один 
з наших пріоритетів. Впевнений, 
що проведення таких заходів, як 
Workout Fest-2018 допоможе зро-
бити Київ найбільш спортивним 
містом Європи», – зазначив за-
ступник міського голови – секретар 
Київради Володимир Прокопів. 

Особливістю цьогорічного чем-
піонату Workout Fest-2018 стало 
розширення вагових категорій 
дисципліни Streetlifting і дода-
вання жіночої категорії, а також 
збільшення кількості учасників 
в дисципліні Workout Freestyle. 
Окрім того, програма рекордів 
була доповнена номінаціями для 
дітей: «Підтягування на турніку», 
«Віджимання на брусах», «Від-
жимання від підлоги». 

«World Street Workout and 
Streetlifting є першою федераці-
єю в світі, яка почала проводити 
міжнародні фестивалі здорового 
способу життя. Вони відбувають-
ся не тільки у великих містах, а 
й по віддалених містечках і се-
лах. Ми встановили понад 1500 
майданчиків та провели понад 
2500 безкоштовних лекцій і се-
мінарів», – зазначив президент 
Федерації World Street Workout 
& Streetlifting, керівник федера-
ції Street Workout Ukraine Денис 
Мінін. 

Workout Fest проводиться за 
підтримки мера Києва Віталія 
Кличка. За його словами, завдя-
ки діяльності організації Street 
Workout більше 2 мільйонів осіб 
по всьому світу відмовилися від 
шкідливих звичок – алкоголю і 
тютюну. Загалом на чемпіонаті 
з найпопулярнішого спортив-
ного руху у столиці зустрілися 
180 учасників із 34 міст України 
та понад 20 атлетів з 14 країн  

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  КМДА 
створено та затверджено склад 
Київської міської призовної ко-
місії з проведення чергового 
призову громадян України на 
строкову військову службу у жовт-
ні – листопаді 2018 року. 

Головам РДА доручено: підбити 
підсумки цьогорічного весняного 
призову; організувати відповідну 
підготовку до осіннього призо-
ву; утворити районні призовні 
комісії; направити для роботи 
у райвійськкомати на період 
підготовки і весь термін прове-
дення призову техпрацівників 
і операторів персональних об-
числювальних машин (друкарок); 
забезпечити військкомати тран-
спортом, укомплектувати районні 
лікарські комісії спеціалістами та 
забезпечити їх медикаментами, 
інструментарієм і санітарно-гос-
подарським майном; довести до 
керівників підприємств, установ, 
організацій і навчальних закладів, 
незалежно від підпорядкування 
та форм власності, що вони за-
безпечують своєчасне прибуття 
громадян призовного віку до 
призовних дільниць на вимогу 
військових комісаріатів. 

Крім того, до ГУ Нацполіції у 
м. Києві направлено прохання нада-
вати допомогу військовим коміса-
ріатам із розшуку призовників, які 
ухиляються від призову, забезпечи-
ти охорону громадського порядку на 
призовних дільницях, Київському 
міському збірному пункті та при-
леглій до нього території. 

Департамент охорони здоров’я 
має забезпечити роботу військо-
во-лікарської комісії Київського 
міського військового комісаріа-

ту із 3 вересня до 14 грудня 2018 
року для контрольного медогля-
ду призовників із проведенням 
обов’язкового переліку обстежень 
(серологічного аналізу крові на 
антитіла до ВІЛ, гепатитів В, С та 
кардіоліпінового антигену), а та-
кож розгляду заяв громадян про 
незгоду із результатом медогляду 
тощо. Столичні медики також за-
безпечать обстеження призовників 
у закладах позачергово, безоплатно 
та в повному обсязі 

У КИЄВІ стартувала інформаційно-просвітницька кампанія на 
підтримку Громадського бюджету, головною метою якої є популя-
ризація ГБ та залучення мешканців до голосування. 

«У рамках кампанії у торгово-розважальних центрах розміщено 
3D-рекламу ГБ, на зупинках – зовнішню рекламу успішних кейсів 
громадських проектів. Відбувся освітній захід для авторів «Громад-
ський бюджет: як автору ефективно спланувати медіапросування 
свого проекту». Незабаром буде випущена брошура «Кращі практики. 
Громадський бюджет», – повідомив перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. 

Також у всіх районах столиці відбудуться міні-фестивалі ГБ: 
29.08 (середа) 17.00 – 22.00 – Печерський районний міні-фестиваль 

у Маріїнському парку, орієнтир – літній театр «Мушля»; 
30.08 (четвер) 17.00 – 22.00 – Солом’янський районний міні-фес-

тиваль у Парку «Відрадний»; 
31.08 (п’ятниця) 17.00 – 22.00 – Голосіївський районний міні-фес-

тиваль у Голосіївському парку культури та відпочинку імені Максима 
Рильського; 

01.09 (субота) 17.00 – 22.00 – Дарницький районний міні-фести-
валь у Регіональному ландшафтному парку «Партизанської Слави»; 

02.09 (неділя) 17.00 – 22.00 – Деснянський районний міні-фести-
валь у Парку «Молодіжний»; 

05.09 (середа) 17.00 – 22.00 – Дніпровський районний міні-фес-
тиваль у парку «Перемога»; 

09.09 (неділя) 14.00 – 22.00 – Загальноміський фестиваль «Сімейне 
свято «Громадський бюджет Фест» на Поштовій площі; 

09.09 (неділя) – Громадський бюджет – забіг на вулиці Хрещатик; 
13.09 (четвер) 17.00 – 22.00 – Святошинський районний міні-

фестиваль у міському парку «Інтернаціональний»; 
14.09 (п’ятниця) – Авторський автопробіг, передостанній день 

голосування; 
15.09 (субота) – останній день голосування; 
15.09 (субота) 13.00 – 22.00 – Шевченківський районний міні-

фестиваль на вулиці Хрещатик (відрізок від вул. Прорізної до вул. 
Городецького)  

КИЇВСЬКОЮ місцевою проку-
ратурою №5 принципово відре-
аговано на факт незаконного ви-
користання приміщення ДНЗ на 
території Оболонського району. 

Місцевою прокуратурою вста-
новлено, що між РДА, управлін-
ням освіти та ТОВ був укладений 
договір про оренду приміщення 
дитсадка. Строк договору оренди 
закінчився, а підприємство про-
довжувало використовувати при-
міщення без будь-яких договір-
них відносин. Зважаючи на грубе 

порушення закону, прокуратура 
звернулась до господарського 
суду на захист інтересів тери-
торіальної громади з вимогою 
про повернення дошкільного 
закладу. 

Рішенням Господарського суду 
міста позовні вимоги прокуратури 
задоволені у повному обсязі. 

На сьогодні вжитими проку-
ратурою заходами рішення суду 
реально виконано – приміщення 
дитсадка звільнено та повернуто 
територіальній громаді Києва 

У Києві провели Workout Fest-2018
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