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УЧОРА в мерії відбулося уро-
чисте вручення 40 киянам, се-
ред яких промисловці, вчителі, 
лікарі, представники культури, 
спортсмени, соціальні праців-
ники, громадські діячі, держав-
них нагород України та відзнак 
Уряду. 

«Сьогодні у цій залі зібралися 
кращі мешканці столиці, видатні 
кияни, яких мені за честь на-
городити високими державни-
ми та урядовими нагородами. 

Завдяки вашій відданій праці, 
професіоналізму та патріотизму, 
вашим добрим справам наша 
столиця і країна, рухаючись 
вперед, змінюються на краще. 
Ваші особисті заслуги достойно 
оцінені суспільством, київською 
громадою та державою. Я вдяч-
ний вам за невпинну роботу та 
активну участь у розвитку столиці 
України», – привітав присутніх 
перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. 

Він побажав киянам успіхів у 
всіх починаннях, невичерпної 
енергії, міцного здоров’я, за-
тишку в родинному колі, миру, 
добра, злагоди і глибокої віри у 
гідне майбутнє України. 

Киян нагородили орденами 
Князя Ярослава Мудрого V ступеня, 
«За заслуги» І-ІІІ ступенів, Княги-
ні Ольги ІІІ ступеня, почесними 
званнями України «Народний 
артист України», «Заслужений 
артист України», «Заслужений 

будівельник України», «Заслуже-
ний лікар України», «Заслужений 
діяч мистецтв України», «Заслуже-
ний працівник культури України», 
«Заслужений працівник освіти 
України», «Заслужений працівник 
охорони здоров’я України», «За-
служений працівник соціальної 
сфери України», «Заслужений пра-
цівник фізичної культури і спорту 
України», почесними грамотами 
Кабінету Міністрів України, подя-
ками Прем’єр-міністра України �

 �  Вагомий внесок киян у розбудову 
незалежної країни відзначено 
високими державними нагородами

Київрада спільно 
з авторами петицій 
шукає шляхи реалізації 
11 проблемних ініціатив 
54 електронні петиції до Київради подо-
лали прохідний бар’єр у 10 тисяч голосів. 
З них 10 було відхилено, 9 реалізовано 
повністю, решта електронних звернень 
– на тому чи іншому етапі реалізації. Ці 
дані оприлюднили під час наради щодо 
актуального стану виконання петицій. Окрім 
того, представники міської влади спільно 
з авторами електронних ініціатив обгово-
рювали петиції, подальша реалізація яких 
з точки зору відповідальних виконавців 
не можлива. 

«Йдеться одразу про три ініціативи: щодо 
зупинки будівництва на станції метро «Геро-
їв Дніпра», щодо повернення історичного 
вигляду Андріївського узвозу та знесення 
нового фасаду театру, і щодо проекту трирів-
невої розв’язки Шулявського шляхопроводу. 
Зважаючи на інформацію відповідальних 
за реалізацію петицій, ми запропонували 
віднести ці ініціативи до «не підтриманих», 
за умови відсутності альтернативних про-
позицій впродовж двох тижнів», – зазначив 
керуючий справами секретаріату Київради 
Ігор Хацевич. 

Також під час наради обговорили петиції, 
до реалізації яких є суттєві зауваження авто-
рів. Таких наразі 8. 

«Головними проблемами, що виникають 
під час реалізації петицій, автори вважають 
відсутність відповідальності за їх неви-
конання. І це цілком зрозуміло, адже вті-
лення окремих ініціатив залишає бажати 
кращого. Приміром, петиція щодо створення 
ландшафт ного природного парку замість 
забудови південних Осокорків. Напевне, 
найскладніше питання, хоча за понад два 
роки реалізації розроблений план заходів за 
участю автора петиції, але за цей час ситуація 
на місці вже переросла в фізичне протисто-
яння. Ще один приклад – будівництво нового 
муніципального притулку для тварин. Досі 
триває розробка проектної документації, є 
дискомунікація між відповідальним вико-
навцем та командою авторів, але приємно, 
що обидві сторони готові співпрацювати 
надалі більш ефективно», – зазначив за-
ступник міського голови – секретар Київради 
Володимир Прокопів. 

У місті проведуть акцію 
«Мир і єдність Україні!» 

Сьогодні у столиці відбудеться акція «Мир 
і єдність Україні!» до Дня миру. Про це по-
відомили в Управлінні з гендерних питань 
та взаємодії з ГО інвалідів, ветеранів війни 
та праці. У заході візьмуть участь понад 2000 
осіб, серед яких керівництво міста, представ-
ники центральних органів виконавчої влади, 
представники ООН, ГО ветеранів, інвалідів, 
жінок, учасників АТО, операції Об’єднаних 
сил, молодь Києва. 

План проведення заходу: 08.30 – 09.00 – 
збір учасників заходу біля Меморіалу 
(пам’ятника) воїнам України, полеглим в Афга-
ністані (вул. Лаврська, 27). Покладання квітів. 

09.00 – 09.30 – 11.00 – урочиста хода 
учасників акції до Національного музею історії 
України у Другій світовій війні, мітинг-концерт. 

íîâèíè

Учора перший заступник голови КМДА Микола 
Поворозник вручив високі державні нагороди 
та відзнаки Уряду киянам за значний особистий 
внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм. Серед 
відзначених – промисловці, вчителі, лікарі, 
представники культури, спортсмени, соціальні 
працівники, громадські діячі. Нагороди та 
відзнаки отримали 40 киян.  
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Учора в мерії відбулося урочисте Учора в мерії відбулося урочисте 
вручення 40 киянам, серед яких вручення 40 киянам, серед яких 
промисловці, вчителі, лікарі, пред-промисловці, вчителі, лікарі, пред-
ставники культури, спортсмени, ставники культури, спортсмени, 
соціальні працівники, громадські соціальні працівники, громадські 
діячі, державних нагород України та діячі, державних нагород України та 
відзнак Урядувідзнак Уряду
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛАЙТ»
Розпорядження № 1439 від 9 серпня 2018 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцен-
зування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про відмову у поновленні товариству з обмеженою відповідальністю «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДІМ ФПУ» договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування споруд учбово-спортивної бази з готелем загальним розміром 

2,4291 га на вул. Нагірній, 25 у Шевченківському районі м. Києва від 17.04.2003
Рішення Київської міської ради № 1010/5074 від 26 червня 2018 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 83, 89, 96 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі», статей 26, 29 та 31 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 3.3.5 ДБН А.3.1-5-2009, статті 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини», абзацу 4 пункту 7.1, пунктів 7.2, 9 договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування споруд учбово-спортивної бази з готелем загальним розміром 2,4291 га на вул. Нагірній, 25 у Шевченківському районі м. Києва від 17.04.2003, розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДІМ ФПУ» від 02.02.2018 № КОП-1184, враховуючи невиконання та неналежне виконання обов’язків за договором оренди та обов’язків землекористувача, а також грубі порушення чинного законодавства, Київська 
міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ô²ËÀÉÒ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 35167123, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04053, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Îëåñÿ Ãîí÷àðà, áóäèíîê 4) ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà óñòàíîâêàõ 
ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿, êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ô²ËÀÉÒ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî 
îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 

çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ïåòðî ÏÀÍÒÅËÅªÂ

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Â³äìîâèòè ó ïîíîâëåíí³ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ñïîðóä ó÷áîâî-ñïîðòèâíî¿ áàçè ç ãîòåëåì çàãàëüíèì ðîçì³ðîì 2,4291 ãà íà âóë. Íàã³ðí³é, 25 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 17.04.2003 (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:109:0172, 
8000000000:91:109:304), óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÇÀÒ «ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊÈÉ Ä²Ì» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 20043069).

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):
2.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ 

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðóä ó÷áîâî-ñïîðòèâíî¿ áàçè ç ãîòåëåì çàãàëüíèì ðîçì³ðîì 
2,4291 ãà íà âóë. Íàã³ðí³é, 25 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 17.04.2003 (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:91:109:0172, 8000000000:91:109:304), óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ òà ÇÀÒ «ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊÈÉ Ä²Ì» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 20043069).

2.2. Ïîâ³äîìèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊÈÉ Ä²Ì ÔÏÓ» ïðî 
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Íàïðàâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑËÎÂ’ßÍÑÜÊÈÉ Ä²Ì ÔÏÓ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä 20043069) â ñòðîêè, âèçíà÷åí³ ñòàòòåþ 33 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðåíäó çåìë³», 
ëèñò-ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàïåðå÷åííÿ â ïîíîâëåíí³ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðóä ó÷áîâî-ñïîðòèâíî¿ áàçè ç ãîòåëåì çàãàëüíèì ðîçì³ðîì 
2,4291 ãà íà âóë. Íàã³ðí³é, 25 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³ä 17.04.2003 ¹ 91-6-00106 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:109:0172, 8000000000:91:109:304).

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 100 (1912), п’ятниця, 21 вересня 2018 р.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñîâîìó óòðèìàíí³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà». Ïåðåë³ê îá’ºêò³â íàâåäåíèé íèæ÷å.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30 12 æîâòíÿ 2018 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, ôîéº àêòîâî¿ çàëè íà 2 ïîâåðñ³.
Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15 ê³ì. 210 (ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13-00 äî 13-45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 08 æîâòíÿ 2018 ðîêó.          Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kyevcity.gov.ua

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé 
ðîçì³ð 

îðåíäíî¿ 
ïëàòè áåç

ÏÄÂ

Ñòðîê îðåíäè

Àâàíñîâèé îðåíäíèé ïëàò³æ äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³

Óìîâè êîíêóðñó

ï/í àäðåñà ïëîùà, 
êâ. ì òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà

ðîçì³ð, 
ãðí, áåç 

ÏÄÂ

ðåêâ³çèòè äëÿ âíå-
ñåííÿ ïëàòåæó

1

âóë. Ãîðîäåöü-
êîãî, ¹ 11 ë³ò. 

«À», «Á» áóäèíîê 
â³äíåñåíî äî 

ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿, 
àðõ³òåêòóðè òà 

ì³ñòîáóäóâàííÿ 
ì³ñöåâîãî çíà-

÷åííÿ

52,5 ïåðøèé ïîâåðõ

– ãðîìàäñüêî¿ (áëàãîä³éíî¿) îðãàí³-
çàö³¿, íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
– äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî 
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ä³º 
íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ 
ïðîâîäèòü ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç 
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè â ³íøèõ ì³ñöÿõ

15636,0 2 ðîêè 364
äí³ 31272,00

Ïðèçíà÷åííÿ 
ïëàòåæó:

àâàíñîâà îðåíäíà 
ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó 
êîíêóðñ³ íà ïðàâî 

îðåíäè ìàéíà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³

Îäåðæóâà÷: 
Êîìóíàëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà»,

ð/ð 
26001192399100 
Ïóáë³÷íå àêö³î-

íåðíå òîâàðèñòâî 
«ÓêðÑèááàíê»,

ÌÔÎ: 351005, 
ªÄÐÏÎÓ: 35692211

– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå 
ìåíøå ñòàðòîâî¿;
– êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:
– ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó 
ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ 
îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ;
– êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
– êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, 
ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ 
òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà 
ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äî-
ãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;
– ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
îðåíäàð çîáîâ’ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè îá’ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà-
áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, 
ùîá óâåñü ñòðîê îá’ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);
– îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàí-
íÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;
– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè 
îá’ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëàäàííþ äî-
ãîâîðó îðåíäè);
– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî 
âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá’ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ «Õðåùà-
òèê» (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);
– âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
– äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà îðåíäè;
– çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ’ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ 
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ 
(ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);
– óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ 
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;
– âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ ïåðåìîæ-
öþ êîíêóðñó â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó 
îðåíäè;
– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, 
ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì 
òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;
– àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì 
êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ 
íèìè äîãîâîðó îðåíäè;
– óêëàäàííÿ îðåíäàðåì îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá’ºêò îðåíäè òà îáîâ’ÿçêîâå 
äîòðèìàííÿ éîãî óìîâ;
– äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó óêëàäàºòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³äïîâ³äíî 
äî óìîâ Òèïîâî¿ ôîðìè äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
21.04.2015 ¹ 415/1280
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âóë. Ëèïñüêà,
¹ 12/5 ë³ò. «À», 

áóäèíîê çàíåñå-
íèé äî ïåðåë³êó 

ïàì’ÿòîê
³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî 

çíà÷åííÿ

26,0 öîêîëüíèé ïîâåðõ

– îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü;
– ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ 
îðãàí³çàö³é íà ïëîù³, ùî íå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

4447,33 2 ðîêè 364 äí³ 8894,66

3 âóë. ²íñòèòóò-
ñüêà, ¹ 24/7 189,8 ï³äâàëüíèé ïîâåðõ

– êàôå, áàð³â, çàêóñî÷íèõ, áóôåò³â, 
êàôåòåð³¿â, ¿äàëåíü, áóôåò³â, ÿê³ 
íå çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, çàêëàä³â 
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ç 
ïîñòà÷àííÿ ñòðàâ, ïðèãîòîâëåíèõ 
öåíòðàë³çîâàíî, äëÿ ñïîæèâàííÿ â 
³íøèõ ì³ñöÿõ

20858,00 2 ðîêè 364 äí³ 41716,00

4 âóë.²îàííà 
Ïàâëà II, ¹ 7 46,9

íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó, ïðè-

ì³ùåííÿ âêëþ÷åí³ â ïåðåë³ê 
îá’ºêò³â ãðóïè À, ÿê³ ï³äëÿ-

ãàþòü ïðèâàòèçàö³¿ øëÿõîì 
ïðîäàæó íà àóêö³îíàõ, çà 

êîíêóðñîì

– êàôå, áàð³â, çàêóñî÷íèõ, êàôå-
òåð³¿â, ¿äàëåíü, ÿê³ íå çä³éñíþþòü 
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, 
çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ç ïîñòà÷àííÿì ñòðàâ, ïðè-
ãîòîâëåíèõ öåíòðàë³çîâàíî, äëÿ 
ñïîæèâàííÿ â ³íøèõ ì³ñöÿõ;
– îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü

5813,33

äî ìîìåíòó ï³ä-
ïèñàííÿ

àêòó ïðèéìàííÿ 
-ïåðåäà÷³ ç ïî-
êóïöåì îá’ºêòà 
ïðèâàòèçàö³¿,

àëå íå á³ëüøå, í³æ 
2 ðîêè 364 äí³

11626,66

5 âóë. ²îàííà 
Ïàâëà II, ¹ 7 132,3

íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ
ï³äâàëüíîãî

ïîâåðõó, ïðèì³ùåííÿ
âêëþ÷åí³ â ïåðåë³ê

îá’ºêò³â ãðóïè À, ÿê³
ï³äëÿãàþòü

ïðèâàòèçàö³¿
øëÿõîì ïðîäàæó íà

àóêö³îíàõ, çà
êîíêóðñîì

– îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ñóá’ºêò³â 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü 
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ

14220,00

äî ìîìåíòó ï³ä-
ïèñàííÿ

àêòó ïðèéìàííÿ 
-ïåðåäà÷³ ç ïî-
êóïöåì îá’ºêòà 
ïðèâàòèçàö³¿,

àëå íå á³ëüøå, í³æ 
2 ðîêè 364 äí³

28440,00

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº, ùî â îãîëîøåíí³ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó «Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ñòàíö³é ïðîêàòó êàÿê³â, êàíîå òà ³íøîãî ñïîðÿäæåííÿ äëÿ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó â ì. Êèºâ³», 
îïóáë³êîâàíîìó ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â³ä 14 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 99 (5150) (ñòîð. 3), ïóíêò 
3.7. ñë³ä ÷èòàòè:

«3.7. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 2 550,00 ãðí (Äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.) íà ðîç-
ðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31511934026001, áàíê îòðèìóâà÷ – Êàçíà÷åéñòâî Óêðà¿íè, êîä áàíêó 899998, êîä ªÄÐÏÎÓ 
37993783, îäåðæóâà÷ – ÃÓÊ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü».

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå 
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñîô³¿âñüê³é, 23 (äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà – ñàäîê) ¹54 
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 132,5 êâ.ì: 1-èé òà 2-èé ïîâåðõ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
117,9 êâ.ì (ïîãîäèííî) ïí. 15.00 -18.00; âò. 15.00 -18.00; ñð. 15.00 -18.00; ÷ò. 15.00 -18.00; ïò. 15.00 -
18.00 òà 2-èé ïîâåðõ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,6 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (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). Òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 5298 560,00 ãðí (áåç 
ÏÄÂ). Îðåíäíà ñòàâêà – 4 % òà 1%. Îðåíäíà ïëàòà – 2677,55 ãðí (áåç ÏÄÂ) (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512, 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77, 235-53-56.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 62,6 êâ. ì, ðîç-

òàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãëàçóíîâà, 4/47.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 – 1 025 900,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 

(ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, òåë. 280-10-14).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òðåíàæåðíîãî çàëó; ñòðîê îðåíäè – 

äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ – ïåðåäà÷³ ç ïîêóïöåì îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ (ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 31.03.2011 ¹ 100/5487 ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà: 5 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 4274,58 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó, ñòàðòîâà 

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ 
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-
Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä» ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 
âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 11:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 47, çàãàëüíà ïëîùà – 4,00 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïðîåêòí³, ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³, ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüê³ ðîáîòè; ðîçì³ùåííÿ êñåðîêî-
ï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 78400,00 ãðí, ñòàâêà 
îðåíäíî¿ ïëàòè – 8% òà 6% â³äïîâ³äíî, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 457,33 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

2) âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 18, çàãàëüíà ïëîùà – 50,80 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîç-
ì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäèòü îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 887400,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ 
ïëàòè – 1 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 739,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, 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 îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë. 546-20-71.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå 
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 311,96 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1-2 ïîâåðõàõ Ã³ìíàç³¿ ¹ 315 Äàðíèöüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 27-à, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 
íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % 
â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2018 ñòàíîâèòü 6325 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 
çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 15 812,50 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ (ïîãîäèííà îðåíäà ðîçðàõîâóºòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êó). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó ñòàíîâèòü 32,94 ãðí áåç 
ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 
168-ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá.301 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 
îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

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 173,10 êâ. ì ðîç-
òàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâ. Ïåðîâà, 3-à.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 – 
1828600,00 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 îðåí-
äè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº 
âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü (6%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 6400,10 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ 

³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó 
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî 
äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 
ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 
02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208

Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Çàãàëüí³ çáîðè ³íâåñòîð³â, ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áó-
ä³âåëüíèõ êîìïàí³é «Åë³òà-Öåíòð» ïî îá’ºêòó Êóðíàòîâñüêîãî, 76 â³äáóäóòüñÿ 
07 æîâòíÿ 2018 ðîêó î 13 ãîäèí³ äíÿ ó ãîòåë³ «Òóðèñò» 7 ïîâåðõ, çà àäðåñîþ: 
âóë. Ð.Îê³ïíî¿, 2, ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà».

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 649 çà àäðåñîþ: âóë. 
Âîëãîãðàäñüêà, 15-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50,80 êâ. ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, êð³ì êâàë³ô³êîâàíèõ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, íà ïëîù³, ÿêà íå ïåðåâèùóº 100 êâ. ì, ïîñò³éíà îðåíäà ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà 
ñòàíîì íà 31.05.2018 ñòàíîâèòü – 892000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 743,33 ãðí 
(áåç ÏÄÂ). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çà-
ÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ
ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ Ç ÎÁ’ªÊÒÀÌÈ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß, ÏÀÐÊ²ÍÃÀÌÈ ÒÀ ÁËÀÃÎ-

ÓÑÒÐÎªÌ ÏÀÌ’ßÒÊÈ ÏÐÈÐÎÄÈ «ÊÐ²ÑÒÅÐÎÂÀ Ã²ÐÊÀ» ÍÀ ÂÓË.ÂÈØÃÎÐÎÄÑÜÊ²É, 45 Ó ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍ² Ì.ÊÈªÂÀ» 
(ÊÎÐÈÃÓÂÀÍÍß)

ÊÎÐÈÃÓÂÀÍÍß 5, 7, 9 ×ÅÐÃ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ
Äàí³ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, 

ìåòó ³ øëÿõè ¿¿ çä³éñíåííÿ
Ä³ëÿíêà áóä³âíèöòâà 5, 7, 9 ÷åðã ðîçòàøîâàíà íà 

âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 45 ó Ïîä³ëüñüêîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó 
ðàéîí³ ³ çã³äíî ç ïëàíóâàëüíîþ ñòðóêòóðîþ Ãåíåðàëüíîãî 
ïëàíó ì. Êèºâà âõîäèòü äî ñêëàäó ì³êðîðàéîíó 2 æèòëîâîãî 
ðàéîíó Â³òðÿí³ ãîðè 4-î¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè. Ìåæàìè 
äàíîãî ì³êðîðàéîíó º âóëèö³ Îñèïîâñüêîãî, Âèøãîðîä-
ñüêà, Çàïàäèíñüêà, ×åðâîíîï³ëüñüêà, Ñâ³òëèöüêîãî. Ó 
ì³ñòîáóä³âí³é äîêóìåíòàö³¿ ðàçîì ç ì³êðîðàéîíîì 2 â 
ìåæàõ ñï³ëüíî¿ ñèñòåìè îáñëóãîâóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ 
÷àñòèíà ïðèëåãëîãî ì³êðîðàéîíó 4 æèòëîâîãî ðàéîíó 
Â³òðÿí³ ãîðè (³ñíóþ÷à áàãàòîïîâåðõîâà æèòëîâà ãðóïà 
ïî âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 47-à, 47-á, 47-â).

Ä³ëÿíêà áóä³âíèöòâà 5, 7, 9 ÷åðã áåçïîñåðåäíüî ìåæóº:
– ç³ ñõîäó – ç âóë. Âèøãîðîäñüêà òà ³ñíóþ÷îþ çà-

áóäîâîþ 1– 3 ÷åðã áóä³âíèöòâà;
– ç çàõîäó – ç ³ñíóþ÷îþ æèòëîâîþ çàáóäîâîþ ì³-

êðîðàéîíó;
– ç ï³âäíÿ – ç âóë. Çàïàäèíñüêîþ, ìàëîïîâåðõîâîþ 

çàáóäîâîþ òà ³ñíóþ÷îþ çàáóäîâîþ 1– 3 ÷åðã áóä³âíèöòâà;
– ç ï³âíî÷³ – ç òåðèòîð³ºþ ïàì’ÿòêè ïðèðîäè – ïàðêîì 

«Êð³ñòåðîâà ã³ðêà».
Íà òåðèòîð³¿ êîæíî¿ ÷åðãè, ùî êîðèãóþòüñÿ, ðîç-

òàøîâàíî:
5 ÷åðãà áóä³âíèöòâà: 26-ïîâåðõîâèé æèòëîâèé áó-

äèíîê íà 245 êâàðòèð ç íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè 
íà 1-ìó ïîâåðñ³;

7 ÷åðãà áóä³âíèöòâà: 26-ïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäèíîê 
íà 245 êâàðòèð ç íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè íà 1-ìó 
ïîâåðñ³; ï’ÿòèð³âíåâèé ï³äçåìíèé ïàðê³íã; 

– 9 ÷åðãà áóä³âíèöòâà: 26-ïîâåðõîâèé æèòëîâèé 
áóäèíîê íà 245 êâàðòèð.

Äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè ìåøêàíö³â áóäèíê³â òà 
â³äâ³äóâà÷³â â ì³ñöÿõ çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ëåé ïðîåêòîì 
ïåðåäáà÷åíî îáëàøòóâàííÿ áóäèíê³â ï³äçåìíèì (490 ì/ì) 
ïàðê³íãîì òà íàçåìíèìè àâòîñòîÿíêàìè òèì÷àñîâîãî 
çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ëåé:

– 5 ÷åðãà áóä³âíèöòâà – 15 ì/ì;
– 7 ÷åðãà áóä³âíèöòâà – 35 ì/ì;
– 9 ÷åðãà áóä³âíèöòâà – 16 ì/ì.
Çàãàëüíà ïëîùà çàáóäîâè 5, 7 òà 9-¿ ÷åðã áóä³âíè-

öòâà – 2,0049 ãà. 
Çã³äíî ç Äåðæàâíèìè çåìåëüíèìè êàäàñòðàìè çàãàëü-

íà ïëîùà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñêëàäàº – 11,0156 ãà (ä³ëÿíêà 
ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì ¹ 8000000000:85:148:0071 
– 6,8901 ãà (ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ – 02.07 – äëÿ ³íøî¿ 
æèòëîâî¿ çàáóäîâè, òà ä³ëÿíêà ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 
¹ 8000000000:85:148:0003 (ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ – 04.10 
– äëÿ çáåðåæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïàì’ÿòîê ïðèðîäè; 
êàòåãîð³ÿ çåìåëü: çåìë³ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî òà ³íøîãî 
ïðèðîäîîõîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ; âèä âèêîðèñòàííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: äëÿ áëàãîóñòðîþ ïàì’ÿòêè ïðèðîäè 
«Êð³ñòåðîâà ã³ðêà» – 4,1255 ãà)

Ñóòòºâ³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü ÷è ìîæóòü 
âïëèâàòè íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ç 
óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àé-

íèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é
Ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ º åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèìè òà äî-

ñòàòí³ìè äëÿ äîòðèìàííÿ ÷èííèõ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ 
òà åêîëîã³÷íèõ íîðì.

Äæåðåëàìè ïîòåíö³éíîãî âïëèâó ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå âèçíà÷åíî:

Ïðè áóä³âíèöòâ³:
– òðàíñïîðò òà ñïåö³àëüíà áóä³âåëüíà òåõí³êà
– áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè
Ïðè åêñïëóàòàö³¿:
– ãðîìàäñüêèé òà ïðèâàòíèé àâòîòðàíñïîðò, íàçåìíèé 

òà ï³äçåìíèé ïàðê³íã;
– â³äõîäè ÒÏÂ.

Ñóòòºâ³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü ÷è ìîæóòü 
âïëèâàòè íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî 

ñåðåäîâèùà ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñò³ âèíèê-
íåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é
Ïîâåðõíåâ³ òà ï³äçåìí³ âîäè, ´ðóíòè. Ìîæëèâå 

çàáðóäíåííÿ ́ ðóíòó òà ï³äçåìíèõ âîä íàôòîïðîäóêòàìè 
ïðè ïåðåñóâàíí³ àâòîìîá³ë³â ïî òåðèòîð³¿ àâòîñòîÿíîê, òà 
çíèùåííÿ âåðõíüîãî ðîñëèííîãî øàðó ´ðóíòó.

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî 
ïîâ³òðÿ øê³äëèâèìè ðå÷îâèíàìè ç â³äïðàöüîâàíèìè 
ãàçàìè àâòîìàøèí, ç àâòîñòîÿíêè òà ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó 
(NO
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ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â áåçïåêè.
Â³äõîäè. Óòâîðåííÿ â³äõîä³â.
Ôëîðà ³ ôàóíà.  Âïëèâ íà òâàðèííèé ñâ³ò â³äñóòí³é. 
Çã³äíî àêòó ¹ 165 â³ä 06 ñåðïíÿ 2018 ð. îáñòåæåííÿ 

ñòàíó çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ – 
Ïðîåêò áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ïåðåäáà÷àº 
äî âèäàëåííÿ: äåðåâ 39 îäèíèöü; êóù³â 9 îäèíèöü.

Â³äíîâíà âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ïåðåä-

áà÷àþòüñÿ äî âèäàëåííÿ: âñüîãî 512 354,28 ãðí (â ò.÷. 
äåðåâ 503 032,08 ãðí; êóù³â 9 322,20 ãðí).

Çáåðåæåííþ ï³äëÿãàº: äåðåâ 9 îäèíèöü; ãàçîí³â 
0,189 ãà.

Â³äíîâíà âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî çàëèøàþòüñÿ 
íà ì³ñö³ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: âñüîãî 607 404,60 
ãðí (â ò.÷. äåðåâ 167 412,60 ãðí; ãàçîí³â 439 992,00 ãðí).

Çåëåí³ íàñàäæåííÿ, ùî çàëèøàþòüñÿ íà ì³ñö³ íà ÷àñ 
áóä³âíèöòâà, ïåðåäàþòüñÿ íà çáåðåæåííÿ Çàìîâíèêó 
ç áóä³âíèöòâà.

Âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ïðîâîäèòè â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â», Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ äåðåâ, êóù³â, ãàçîí³â ³ 
êâ³òíèê³â ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1 ñåðïíÿ 2006ð. ¹ 1045 
òà Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ 
ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 27.10.2011 ðîêó ¹ 384/6600.

Ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå. Çã³äíî âèñíîâêàì «Òåõ-
í³÷íîãî çâ³òó ùîäî ÿê³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ´ðóíòîâîãî 
ïîêðèâó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 
8000000000:85:148:0071 ïëîùåþ 6,8901 ãà, ÿêîþ êî-
ðèñòóºòüñÿ ÏÀÒ «Àãðîô³ðìà «ÒÐÎßÍÄÀ» íà âóëèö³ Âèø-
ãîðîäñüêà, 45 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ÒÎÂ «ÀÊÐÎÍ²ÍÂÅÑÒ» 
âñòàíîâëåíî, ùî âèÿâëåí³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ́ ðóíòè – 
äåðíîâî-ïðèõîâàíîï³äçîëèñò³ ³ äåðíîâ³ ñëàáîðîçâèíåí³ 
´ðóíòè íà ïåðåâ³þâàíèõ ï³ñêàõ, øèôð 1à òà ðåêóëüòèâîâàí³ 
ñóï³ùàí³ ́ ðóíòè ç íàñèïíèì ãóìóñîâèì øàðîì, øèôð 211â 
íå â³äíîñÿòüñÿ äî îñîáëèâî ö³ííèõ ãðóï ´ðóíò³â 
Ïîë³ñüêî¿ Ïðàâîáåðåæíî¿ ïðîâ³íö³¿.

Ïðè ïðîâåäåí³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â³äáóâàºòüñÿ ïåðå-
ôîðìóâàííÿ ðåëüºôó ï³ä ÷àñ çåìëÿíèõ ðîá³ò òà óëàøòó-
âàííÿ ôóíäàìåíò³â.

Âïëèâ îá’ºêòà íà ´ðóíòè â ðåæèì³ åêñïëóàòàö³¿ â³ä-
ñóòí³é (íà ä³ëÿíö³ çä³éñíþºòüñÿ îðãàí³çîâàíå â³äâåäåííÿ 
ñò³÷íèõ âîä, âñòàíîâëåí³ ñïåö³àëüíî â³äâåäåí³ ì³ñöÿ 
äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ â³äõîä³â), ï³äçåìí³ âîäè 
çàõèùåí³ â³ä çàáðóäíåíü.

Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå. Íå âïëèâàº, ôóíêö³îíó-
âàííÿ îá’ºêòà â äàíîìó ì³ñö³ íå ñòâîðèòü ïîã³ðøåííÿ 
óìîâ ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ, íåãàòèâíèé âïëèâ éîãî 
íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå – íåçíà÷íèé. Ïîçèòèâí³ 
àñïåêòè: çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì.

Òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå. Ïðîåêòóâàííÿ çä³éñíþ-
ºòüñÿ çã³äíî ç ²ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì, 
ïðîâåäåíèì Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Ôóíäàö³ÿ çàõèñòó êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ» ó 2018 ð. 

Çã³äíî ç âèñíîâêàìè: äîñë³äæóâàíà òåðèòîð³ÿ íà-
ëåæèòü äî Ïîä³ëüñüêîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó ì³ñòà 
Êèºâà. Ä³ëÿíêà ïðîåêòóâàííÿ íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 45 
ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ Ï³âí³÷íîãî ³ñòîðè÷íîãî 
àðåàëó ì³ñòà â³äïîâ³äíî äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó 
ì³ñòà Êèºâà äî 2020 ð., çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804. 

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 16.07.1979 ¹ 920, ðîç-
ïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
â³ä 17.05.2002 ¹ 979 òà â³ä 25.12.2007 ¹ 1714 ä³ëÿíêà 
ïðîåêòóâàííÿ ðîçòàøîâàíà çà ìåæàìè çàïîâ³äíèê³â, àðõ³-
òåêòóðíî¿ òà àðõåîëîã³÷íî¿ îõîðîííèõ çîí, àëå â ìåæàõ çîíè 
ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè 4-î¿ êàòåãîð³¿, äå «çáåð³ãàþòüñÿ 
ö³íí³ åëåìåíòè ðîçïëàíóâàííÿ ³ çàáóäîâè, îçåëåíåííÿ òà 
óïîðÿäæåííÿ, âèðàçí³ åëåìåíòè ëàíäøàôòó».

Íà òåðèòîð³¿ ä³ëÿíêè áóä³âíèöòâà â³äñóòí³ áóä³âë³ ³ ñïî-
ðóäè, ùî ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó, ÿê ïàì’ÿòêè êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè. Áåçïîñåðåäíº àðõ³òåêòóðíå îòî÷åííÿ ä³ëÿíêè 
ïðîåêòóâàííÿ ñêëàäàþòü áóä³âë³ ³ ñïîðóäè, ùî íå ìàþòü 
³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ö³ííîñò³ ³ íàëåæàòü äî ðÿäîâî¿ çàáóäîâè 
äðóãî¿ ïîë. ÕÕ ñò. – ïî÷àòêó ÕÕ² ñò.

Äîïóñòèìà âèñîòà íàéâèùîãî îá’ºìó íîâèõ ÷åðã 
æèòëîâèõ áóä³âåëü (5,7,9) êîìïëåêñó â³ä ïëàíóâàëü-
íî¿ â³äì³òêè çåìë³ äî ïàðàïåòó ïëàñêî¿ ïîêð³âë³ ìîæå 
ñòàíîâèòè 90,0 ì. Äîïóñòèìà ïîâåðõîâ³ñòü îá’ºêòà 
ïðîåêòóâàííÿ  – 26 ïîâåðõ³â. 

Îá’ºêòè íàâêîëèøíüîãî òåõíîãåííîãî ñåðåäîâèùà, 
ùî ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèâàòè íà ïðîåêòîâàíó ä³ÿëü-
í³ñòü, â³äñóòí³.

Ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè ð³âí³â åêîëîã³÷íîãî 
ðèçèêó òà áåçïåêè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåí-

íÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ çàõîäè, ùî 
ãàðàíòóþòü çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî 

åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ³ íîðìàòèâ³â
Êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò: Ïðè ðåàë³çàö³¿ äàíîãî 

ïðîåêòó íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ òåïëîâèõ çàáðóäíåíü ³ âè-
ïàð³â, ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íå âïëèâàº íà ³íòåíñèâí³ñòü 
ïàäàþ÷î¿ ñîíÿ÷íî¿ ðàä³àö³¿, íà òåìïåðàòóðó, øâèäê³ñòü 
â³òðó, âîëîã³ñòü, àòìîñôåðí³ ²íâåðñ³¿, òðèâàë³ñòü òóìàí³â 
³ ³íø³ êë³ìàòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì âïëèâ 
íà êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò â³äñóòí³é.

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Îáñÿã âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ 
ðå÷îâèí íåçíà÷íèé, êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â 
ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íå ïåðåâèùóþòü 
äîïóñòèìèõ ð³âí³â çàáðóäíåííÿ.

¥ðóíòè òà âîäí³ ðåñóðñè. Äëÿ çàõèñòó ´ðóíò³â òà 
ïîâåðõíåâèõ âîä â³ä çàáðóäíåííÿ ïðîåêòîì ïåðåäáà÷à-
ºòüñÿ â³äâåäåííÿ ãîñïîäàð÷î-ïîáóòîâèõ ñòîê³â – â ì³ñüêó 
êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó, äîùîâèõ òà òàëèõ âîä ç òåðèòîð³¿ 
îá’ºêòà – â ñèñòåìó ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿. 

Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, ùî óòâîðþþòüñÿ 
ïðè åêñïëóàòàö³¿, áóäóòü çáèðàòèñü â ñïåö³àëüí³ ºìíîñò³ 
ç ïîäàëüøîþ â³äïðàâêîþ íà óòèë³çàö³þ. 

Çã³äíî «Ìåòîäèêè ðîçä³ëüíîãî çáèðàííÿ ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â», çàòâåðäæåíî¿ Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà Óêðà¿íè 01.08.2011 ¹ 133. Ðîçä³ëüíå çáèðàííÿ 
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â çä³éñíþºòüñÿ çà êîìïîíåíòàìè, 
ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ÿê³ â³äî-
áðàæàþòüñÿ ó â³äñîòêàõ â³ä ¿õ çàãàëüíî¿ ìàñè.

Íà ïðîåêòîâàíîìó îá’ºêò³ çàïðîâàäæåíî òåõíîëîã³÷íó 
ñõåìó ¹ 3. 

Òåõíîëîã³÷íà ñõåìà 3 ïåðåäáà÷àº: ðîçä³ëüíå çáèðàííÿ 
â îäíîìó êîíòåéíåð³ îäíîãî ïåâíîãî âèäó â³äõîäó ÿê 
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ó äðóãîìó êîíòåéíåð³ – äðóãîãî 
ïåâíîãî âèäó â³äõîäó ÿê  âòîðèííî¿ ñèðîâèíè; ó òðåòüî-
ìó êîíòåéíåð³ – ³íøèõ â³äõîä³â ÿê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè; ó 
÷åòâåðòîìó êîíòåéíåð³ – çì³øàíèõ â³äõîä³â.

Çà òåõíîëîã³÷íîþ ñõåìîþ ¹ 3 íà êîíòåéíåðíîìó 
ìàéäàí÷èêó âñòàíîâëþþòü:

– îäèí êîíòåéíåð äëÿ çáèðàííÿ îäíîãî ïåâíîãî âèäó 
â³äõîäó ÿê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè – ñèí³é êîíòåéíåð ç íà-
ïèñîì «Ïàï³ð» – äëÿ çáèðàííÿ ïàïåðó;

– îäèí êîíòåéíåð äëÿ çáèðàííÿ äðóãîãî ïåâíîãî âèäó 
â³äõîäó ÿê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè – çåëåíèé êîíòåéíåð ç 
íàïèñîì «Ñêëî» – äëÿ çáèðàííÿ ñêëà;

– îäèí êîíòåéíåð áëàêèòíîãî êîëüîðó ç íàïèñîì 
«Âòîðèííà ñèðîâèíà», ïðèçíà÷åíèé äëÿ çáèðàííÿ ³íøèõ 
â³äõîä³â ÿê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè;

– îäèí êîíòåéíåð ñ³ðîãî êîëüîðó, ïðèçíà÷åíèé äëÿ 
çáèðàííÿ çì³øàíèõ â³äõîä³â.

Äëÿ çàïîá³ãàííÿ çàáðóäíåííÿ ´ðóíòó, ïîâåðõíåâèõ ³ 
ï³äçåìíèõ âîä íàôòîïðîäóêòàìè ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíå 
àñôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ ïðî¿çä³â.

Íàâåäåí³ âèùå çàõîäè ïî îõîðîí³ âîäíèõ ðåñóðñ³â ³ 
´ðóíò³â íåîáõ³äí³ ³ äîñòàòí³. Âíàñë³äîê çàêëàäåíèõ â ïðîåêò³ 
ð³øåíü ïî âîäîâ³äâåäåííþ ³ çàõèñòó ´ðóíòó íåãàòèâíèõ 
âïëèâ³â íà âîäíå ñåðåäîâèùå òà ´ðóíòè íå î÷³êóºòüñÿ.

Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ òåðèòîð³¿. 
Îá’ºêòè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
â³äñóòí³. Â³äñóòí³ ïîïóëÿö³¿ ³ ä³ëÿíêè çðîñòàííÿ ð³äêèõ 
òà çíèêàþ÷èõ âèä³â ðîñëèí, çàíåñåíèõ ó ×åðâîíó êíèãó 
Óêðà¿íè. Íà ï³äñòàâ³ âèùåíàâåäåíîãî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè 
ïðî åêîëîã³÷íó äîïóñòèì³ñòü ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â 
÷àñòèí³ âïëèâó íà ôëîðó òà ôàóíó.

Ïåðåë³ê çàëèøêîâèõ âïëèâ³â.
Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íåçíà÷í³, êîíöåíòðàö³¿ 

çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íå ïåðå-
âèùóþòü íîðìàòèâ³â.

Óòâîðåííÿ â³äõîä³â: ê³ëüê³ñòü óòâîðåíèõ â³äõîä³â íåçíà-
÷íà, ïðîåêòîì âèð³øåí³ ïèòàííÿ ¿õ óòèë³çàö³¿.

Çàìîâíèêîì íàäàíà ïóáë³êàö³ÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿ «Çàÿâè ïðî íàì³ðè» çàçíà÷åíîãî áóä³âíèöòâà 
ç ìåòîþ âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ïðè ðîçðîáö³ 
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ äî â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç³ 
çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ó Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ 
â³ä ãðîìàäÿí íå íàäõîäèëè.

Íåãàòèâíà ðåàêö³ÿ ãðîìàäñüêîñò³ íå ïðîãíîçóºòüñÿ. 

Çîáîâ’ÿçàííÿ çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ 
ïðîåêòíèõ ð³øåíü â³äïîâ³äíî äî íîðì ³ ïðàâèë 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã 

åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà 
òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Íà âñ³õ åòàïàõ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîåêòí³ ð³-

øåííÿ áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ â â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ 
ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã 
åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè. Çàìîâíèê çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:

Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³þ ïðîâîäèòè ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ ç íîðìàìè òà â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíî¿ ïðîåêòíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿;

Â ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ñóâîðî äîòðèìó-
âàòèñü òåõíîëîã³÷íèõ ðåæèì³â íà âñ³õ åòàïàõ. Âèêîíóâàòè 
âñ³ çàõîäè ïî çìåíøåííþ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäî-
âèùå, ñèñòåìàòè÷íî êîíòðîëþâàòè ðîáîòó òåõíîëîã³÷íîãî 
òà ³íæåíåðíîãî  îáëàäíàííÿ;

Âèâîçèòè áóä³âåëüí³ â³äõîäè òà â³äõîäè, ùî óòâîðþþòüñÿ 
ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà çã³äíî ç âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà;

Ïðî âñ³ â³äõèëåííÿ òà àâàð³éí³ âèïàäêè íåãàéíî ñïî-
â³ùàòè â³äïîâ³äí³ îðãàíè äåðæíàãëÿäó.

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.04.2017 ¹ 538 «Ïðî ðèíêîâå ôîðìóâàííÿ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà 

åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè», 
Ïîðÿäêîì ðîçðàõóíêó ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, òàðèô³â íà ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, 
òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 13.04.2017 ¹ 512 (â ðåäàêö³¿ 
ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 27.12.2017 ¹1418), ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 28.12.2017 ¹ 1513 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè íà 2018 ð³ê» òà ëèñòà ÍÊÐÅÊÏ â³ä 25.04.2017 ¹ 4309/17.2.1/7– 17 ðîç-
äð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, ÏðÀÒ 
«ÄÒÅÊ ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²» íà 4 êâàðòàë 2018 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ç óðàõóâàííÿì 
ÏÄÂ, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ íà 4 êâàðòàë 2018 ðîêó

² êëàñ 
íàïðóãè 
(27,5 êÂ 
³ âèùå)

Êð³ì 
òîãî, 
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

II êëàñ 
íàïðóãè 
(äî 27,5 
êÂ)

Êð³ì 
òîãî, 
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ 
ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂò*ãîä. 170,701 34,140 204,841 189,240 37,848 227,088

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./
êÂò*ãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Òàðèô íà ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ãðí/ÌÂò*ãîä. 8,29 1,66 9,95 99,19 19,84 119,03

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè 
÷àñó, âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ 
â³ä 20.12.2001 ¹ 1241 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðà-
ìà ÄÏ "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä 01.12.2017 ¹ 01/14392): 
• Í³÷íèé ïåð³îä;

• Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä; 

• Ï³êîâèé ïåð³îä

0,25

1,02 

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

Æîâòåíü

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä. 
ç 10 ãîä. äî 18 ãîä. 
ç 22 ãîä. äî 23 ãîä. 
ç 8 ãîä. äî 10 ãîä. 
ç 18 ãîä. äî 22 ãîä.

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

Ëèñòîïàä, Ãðóäåíü

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä. 
ç 10 ãîä. äî 18 ãîä. 
ç 22 ãîä. äî 23 ãîä. 
ç 8 ãîä. äî 10 ãîä. 
ç 18 ãîä. äî 22 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè 
÷àñó, âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòà-
íîâà ÍÊÐÅ â³ä 20.12.2001 ¹ 1241 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíå-
ííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä 01.12.2017 
¹01/14392: 

• Í³÷íèé ïåð³îä; 

• Äåííèé ïåð³îä

0,35 

1,35

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä. 

ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Â³òàë³é Êóð³ííèé

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

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

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

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

На Оболоні стартував проект 
Kyiv School Recycling 
У СТОЛИЦІ і надалі продовжують привчати 
школярів до свідомого сортування сміття. Проект 
Kyiv School Recycling стартував уже в Оболонському 
районі. Днями з таким нововведенням ознайо-
мили учнів школи №232. Проект включає в себе 
проведення екологічних тренінгів з практичними 
завданнями для школярів; екскурсії для дітей на 
сортувальну лінію; збір відходів усією школою. Що 
важливо – за зданий матеріал навчальний заклад 
отримає грошову компенсацію. На виручені кошти 
школа може придбати необхідний спортінвентар, 
здійснити благоустрій території тощо. 

«В рамках проекту встановлені окремі кон-
тейнери для пластика, паперу та скла. За місяць 
навчальний заклад може отримати від 600 до 7000 
грн. Куди та як витрачати зароблені кошти, визна-
чатиме шкільне самоврядування. Я впевнена, що 
саме діти повинні стати прикладом для дорослих 
та рушійною силою перетворення Києва у дійсно 
європейське місто», – розповіла співорганізатор 
проекту, депутат Київради Людмила Костенко. 

«Для шкіл зникне проблема вивезення від-
ходів. Місто, у свою чергу, почне зменшувати 
територію сміттєзвалищ. А Україна розпочне 
виховувати покоління, яке дбає за навколишнє 
середовище», – зазначив заступник директора 
«Київміськвторресурс» Сергій Волков. 

Проект діє у кількох школах Солом’янського 
району. У мерії сподіваються, що незабаром від-
повідний досвід переймуть й інші навчальні 
заклади 

 
У столиці відбудеться Фінал 
IV Конкурсу молодих дизайнерів 
одягу New Fashion Zone 

21 ВЕРЕСНЯ О 10.30 (POCHAYNA Event Hall, 
проспект Степана Бандери, 23) відбудеться офі-
ційна церемонія відкриття Фіналу IV Конкурсу 
молодих дизайнерів одягу New Fashion Zone. Як 
повідомили у Департаменті промисловості та 
розвитку підприємництва КМДА, захід є соцпро-
ектом і майданчиком для реалізації амбіційних 
і креативних людей, які бачать своє майбутнє в 
галузі дизайну, моди і мас-маркету. Проект дає 
можливість продемонструвати нових талановитих 
дизайнерів з оригінальними та якісними ідеями, 
а також об’єднати молодих fashion фахівців та по-
тужні виробництва легкої промисловості з метою 
створення сучасного одягу для вітчизняного і сві-
тового ринків. Цього року понад 20 представників 
відомих брендів одягу з різних регіонів України 
оцінюватимуть молодих фахівців та їхній творчий 
доробок. У рамках заходу, що відбудеться за під-
тримки КМДА, організатори продемонструють 
результат колаборації молодих дизайнерів із 
добре відомими виробниками одягу в Україні, 
що був представлений в рамках національного 
телепроекту «Нові лідери»   

На проспекті Правди 
закриють рух транспорту 
від вул. Газопровідної 
до вул. Маршала Гречка 
ІЗ 08.00 21 ВЕРЕСНЯ ДО 26 ЖОВТНЯ у зв’язку 
з капремонтом просп. Правди буде закрито рух 
транспорту від вул. Газопровідної до вул. Маршала 
Гречка. Як повідомили в КК «Київавтодор», на 
період виконання робіт рух транспорту здій-
снюватиметься за маршрутом: вул. Стеценка – 
Інтернаціональна площа – вул. Маршала Гречка   

Уже шостий  рік поспіль 
за ініціативи Фонду со-
ціального страхування 
України проводиться 
Всеукраїнська спартакі-
ада «Сила духу» – зма-
гання найспритніших, 
найсильніших, найвлуч-
ніших спортсменів серед 
потерпілих на виробни-
цтві. Минулого тижня, з 
11 по 14 вересня, в Ужго-
роді відбулися фінальні 
турніри.

Спартакіада проводиться 
серед потерпілих внаслідок 
нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захво-
рювань, аби сприяти подолан-
ню їхніх особистих моральних 
меж, реабілітації засобами 
фізичної культури і спорту для 
подальшої адаптації у суспіль-
ство, а також для залучення 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, 
громадськості до проблем цієї 
категорії осіб.

Представники 25 команд з 
усієї країни змагалися у шес-
ти видах спорту: армспорті, 
бомбаскеті, гирьовому спорті, 
дартсі, настільному тенісі та 
шахах.

Почесними гостями заходу 
були: в.о. директора виконав-
чої дирекції Фонду соціаль-
ного страхування України 
Сергій Нестеров, заступник 
Ужгородського міського голо-
ви Ігор Фартушок, начальник 
управління молоді та спорту 
Закарпатської ОДА Віталій 
Ерфан, заступник голови За-
карпатської облдержадміні-
страції Ярослав Галас, перший 
заступник Закарпатської об-
ласної ради Йосип Борто.

Із вітальною промовою до 
присутніх звернувся в.о. ди-
ректора виконавчої дирекції 

Фонду Сергій Володимирович 
Нестеров, який, зокрема, від-
мітив:

«Надзвичайно радий бути 
сьогодні разом з вами на цьому 
величному святі. У цій залі вже 
вкотре зібралася велика фон-
дівська родина з усіх куточків 
України, наші поважні гості.

З великою приємністю бачу 
перед собою ваші щасливі очі, 
захопливу різнобарвну карти-
ну, яку немов би намалювали 
наші яскраві спартакіадівці.

Ви – уособлення цілої кра-
їни, такої різноманітної, але 
прекрасної і єдиної в спокон-
вічних прагненнях та про-
стих земних мріях до кращого 
життя.

Ви – незборима сила люд-
ського духу, яка гартує та зміц-
нює кожного з вас.

Спадає на думку – не так 
багато, здається, в державі 
подій, які б мали таку пози-
тивну і щиру енергетику, що 
захоплювала і дивувала все 
ширше і ширше коло людей».

Почесні гості заходу взяли 
участь в офіційних церемоніях 
відкриття та закриття змагань, 
привітали учасників спартакі-
ади та провели нагороджен-
ня переможців в особистій 
першості. Окрім медалей та 
дипломів, призери були від-
значені цінними подарунками. 
Переможці з видів спорту в 
командній першості також 
отримали кубки.

Збірну команду потерпілих 
на виробництві від міста Києва 
представляли:
 з армспорту – Ігор Мальо-

ваний та Олександр Курний;
  з гирьового спорту – 

Анатолій Могиль та Олек-
сандр Колос;
  з  дартсу  –  Альона 

Соколов ська та Євген Кирилов;
  з бомбаскету – Галина 

Кліваденко та Валентин Орлов;
 з настільного тенісу – На-

талія Дмитренко та Олександр 
Винник;
 з шахів – Севді Алієв.
Досить високих результа-

тів у команді досягли Наталія 
Дмитренко, Альона Соколов-
ська та Анатолій Могиль у зма-

ганнях з настільного тенісу, 
дартсу (в положенні стоячи) та 
гирьового спорту відповідно.

До речі, під час перебування 
в Ужгороді, окрім проведення 
спортивних змагань, організа-
тори спартакіади влаштували 
всім гостям міста культурну 
програму проведення дозвілля. 
Зокрема 12 вересня учасни-
ки спартакіади мали нагоду 
відвідати концерт майстрів 
мистецтв в Закарпатській об-
ласній філармонії. До того ж 
останні дні змагань співпали з 
початком проведення заходів 
із відзначення 1125-ї річниці 
першої писемної згадки про 
Ужгород. Тож усі гості міста 
мали нагоду стати свідками 
багатьох цікавих подій.

Наприклад, спортсмени 
коман ди Києва разом із супро-
воджуючими їх працівниками 
управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхуван-
ня України у м. Києві завітали 
на День відкритих дверей до 
Закарпатського музею народ-
ної архітектури та побуту. Там 
вони із великим задоволенням 
ознайомилися з архітектурни-
ми пам’ятками старовинного 
закарпатського села і зразками 
найдавніших і найбільш роз-
повсюджених видів народного 
прикладного мистецтва.

Також столичні спортсмени 
відвідали Закарпатський кра-
єзнавчий музей, розташований 
у приміщенні Ужгородського 
замку, і в якому зберігається 
найбільше зібрання пам’яток 
з історії, етнографії і куль-
тури вцілому українського 
Закарпаття. 

Звичайно, не обійшлося без 
обов’язкової для кожного ту-
риста прогулянки неймовірно 
красивою і найдовшою у Єв-
ропі липовою алеєю вздовж 
річки Уж. 

Повертаючись до змагань, 
варто зазначити, що цьогоріч 
традиційно кожен учасник зма-
гань прагнув перемоги для себе 
та своєї команди. Але головне, 
що на цьому святі спорту пере-
могла дружба та позитивний 
настрій усіх учасників. Після 
завершення боротьби нещо-
давні суперники тиснули один 
одному руки та ставали друзя-
ми. Численні вболівальники, 
які побували у ці дні в Ужго-
роді, стали свідками небувалих 
емоцій.

Управління виконавчої 
дирекції Фонду соціально-
го страхування України у 

м. Києві

Команда міста Києва Команда міста Києва 
позмагалася на VІ Всеукраїнській спартакіаді позмагалася на VІ Всеукраїнській спартакіаді 
серед потерпілих на виробництві «Сила духу»серед потерпілих на виробництві «Сила духу»
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