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Мета — ефективна, 
прозора, підзвітна влада 
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УЧОРА в мерії голова Асоціації 
міст України Віталій Кличко та 
Генеральний секретар Конгресу 
місцевих та регіональних влад 
Ради Європи Андреас Кіфер під-
писали Меморандум про співп-
рацю. 

Як підкреслив мер Києва, пер-
шим спільним проектом у прак-
тичній співпраці стане програма 
«Посилення демократії та довіри 
на місцевому рівні в Україні». 

«Реформа децентралізації 
близька до «точки неповернення», 
але вимагає додаткових зусиль 

для її успішного завершення. 
Мета реформи не тільки у збіль-
шені обсягів місцевих бюджетів 
та переданих муніципалітетам 
повноважень. Не у кількості ство-
рених громад. Як дехто помилково 
вважає. Це лише інструменти, – 
зазначив Віталій Володимирович. 
– Нам необхідно створити на міс-
цевому рівні ефективну, прозору 
та підзвітну владу, орієнтовану 
на потреби громадян». 

За його словами, жодна ре-
форма, в тому числі і реформа 
з децентралізації, не може бути 

реалізована без підтримки на 
місцях та спільної відповідаль-
ності. 

«Ми ніколи не досягнемо нашої 
мети, якщо не буде сформовано 
довіру між муніципальною владою 
та громадою. Тільки залучення 
громадян до вирішення питань 
місцевого значення дозволить 
сформувати спроможне місцеве 
самоврядування», – заявив Ві-
талій Кличко. 

У свою чергу, Генеральний 
секретар Конгресу місцевих та 
регіональних влад Ради Євро-
пи Андреас Кіфер зазначив, що 
підписання меморандуму – це 
логічне продовження співпраці 
з Асоціацією міст України. 

«Реформа децентралізації – 
це ваша основна реформа. Ми 
як міжнародні партнери всіляко 
долучаємося до її успішної ре-
алізації. Цей меморандум має 
зміцнити, посилити цю роботу. А 
також зробити більш ефективною 
роботу вашої Асоціації міст Укра-
їни. У довгостроковій перспек-

тиві децентралізація має стати 
інструментом покращення життя 
людей. Київ – це гарний приклад 
для всієї України», – переконаний 
Андреас Кіфер. 

За словами Віталія Кличка, 
українська столиця у співпраці 
з громадою досягнула значних 
успіхів. У місті запроваджується 
система Smart City, працює проект 
електронних петицій та консуль-
тацій з мешканцями. Дуже по-
пулярний бюджет участі, в якому 
щороку беруть участь все більше 
киян, пропонуючи свої проекти. 

І цей досвід у сфері прозорості 
муніципального управління та 
запровадження сучасних сервісів 
для громади уже перейняли біль-
ше 100 муніципалітетів із різних 
куточків України. 

На думку мера Києва, дуже 
важливо, що Конгрес місцевих 
та регіональних влад Ради Єв-
ропи підтримує Асоціацію у роз-
витку ефективних інструментів 
для розвитку органів місцевого 
самоврядування �

 �  У Києві відбулося підписання Меморандуму про співпрацю 
між Асоціацією міст України та Конгресом місцевих 
і регіональних влад Ради Європи

Столиця готується 
до зими 
У рамках підготовки до опалювального 
сезону КП «Київтеплоенерго» замінило 
майже 24 км пошкоджених тепломереж. 
Це найбільш вразливі ділянки трубопрово-
дів, що могли б спричини серйозні аварії 
взимку. Про це учора під час засідання 
колегії КМДА заявив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. 

«За період підготовки до опалювального 
сезону, із травня, у столиці ліквідували 
понад 5 тисяч пошкоджень тепломереж, 
замінили 24 км найбільш зношених ділянок. 
Найбільшу кількість оновили у центральних 
районах – Печерському, Шевченківському, 
а також Подільському й Оболонському, де 
ми маємо найвищий рівень аварійності», – 
сказав Петро Пантелеєв. 

Також проведені щорічні технічно не-
обхідні роботи на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і заводі 
«Енергія», зокрема, виконаний ремонт 
трансформаторів, генераторів, турбін, котлів, 
а також трубопроводів і насосів теплових 
мереж. Відремонтовані 3 енергоблоки 250 
МВт, 1 енергоблок 100 МВт, водогрійний 
котел. 

Виконання цих робіт забезпечить більш 
стабільне входження в опалювальний сезон. 

Усі транспортні підприємства Києва 
готові до осінньо-зимового періоду на 
95%, повідомив директор Департаменту 
транспортної інфраструктури КМДА Сергій 
Симонов, звітуючи про стан підготовки 
міського господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2018-2019 років. 

«Проаналізувавши минулорічний осін-
ньо-зимовий період, було прийняте рішення 
змінити графік перезмін КП ШЕУ районів. 
Цього сезону перезміни проводитимуться о 
10.00, що забезпечить максимальну ефек-
тивність під час прибирання міста від снігу 
в години пік», – зазначив Сергій Симонов. 

Уже цього року до початку осінньо-
зимового періоду планується збільшення 
парку снігоприбиральної техніки до 424 
одиниць. 

Проаналізувавши роботу комуналь-
них підприємств столиці, Департамент 
транспортної інфраструктури розробив 
єдині схеми (карти) очищення від снігу 
внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів 
та зупинок громадського транспорту із 
визначенням меж відповідальності між 
КП «ШЕУ районів», КП «УЗН районів», КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житло-
вого фонду районів» та КП «Київпастранс». 

«На сьогодні вже закінчується процес 
перенесення їх в електронний вигляд. Це 
дозволить більш чітко і ефективно від-
працьовувати прибирання снігу кожному 
з вищезгаданих КП», – зазначив директор 
Департаменту транспортної інфраструктури. 

Окрім цього, він вказав на потребу 
осучаснення методів очищення столиці 
у осінньо-зимовий період. Для цього КК 
«Київавтодор» необхідно закупити мо-
більні снігоплавильні установки, придбати 
12 універсальних машин для розподілу 
рідких реагентів та 12 установок для їх 
приготування. Ця техніка допоможе при-
швидшити виконання протиожеледних 
заходів, а також ефективно здійснювати 
роботу із прибирання снігу, особливо у 
центральних районах міста.
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Реформа з децентралізації в Україні близька до 
«точки неповернення», але вимагає додаткових 
зусиль для її успішного завершення. Про це учора 
заявив мер Києва, голова АМУ Віталій Кличко під 
час підписання Меморандуму про співпрацю між 
Асоціацією міст України та Конгресом місцевих та 
регіональних влад Ради Європи. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Учора голова Асоціації міст України Віталій Кличко та Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер підписали Учора голова Асоціації міст України Віталій Кличко та Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер підписали 
Меморандум про співпрацю.Меморандум про співпрацю.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 5 
рішення Київської міської ради від 05.07.2001 

№ 380/1356 «Про надання і вилучення земельних 
ділянок» із змінами, внесеними згідно з пунктом 4 рішення 
Київської міської ради від 10.07.2003 № 657/817 «Про 

внесення змін до рішень Київської міської ради»
Рішення Київської міської ради № 995/5059 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи невиконання закритим акціонерним товариством «Науково-до-
слідний центр «Нафтохім» обов’язків землекористувача, передбачених підпунктом 5.1 пункту 5 рішення Київської 
міської ради від 05.07.2001 №380/1356 «Про надання і вилучення земельних ділянок» (із змінами, внесеними 
рішенням Київської міської ради від 10.07.2003 № 657/817 «Про внесення змін до рішень Київської міської ради»), 
та не укладення договору оренди земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
просп. Перемоги біля буд. № 9-б у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1013/5077 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення Київської міської ради від 13.09.2018 № 1367/5431

Звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо посилення 
кримінальної відповідальності по нападу на медичних працівників

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо посилення кримінальної відповідальності 

по нападу на медичних працівників
Рішення Київської міської ради № 1367/5431 від 13 вересня 2018 року

Відповідно до статей 19, 22, 49, 92 Конституції України, статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 89, 90, 103 Бюджетного кодексу України Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
просп. Петра Григоренка, 43 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1012/5076 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ïóíêò 
5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 05.07.2001 
¹ 380/1356 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê» ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç ïóíêòîì 
4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.07.2003 
¹ 657/817 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåíü Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».

2. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïðî³íôîðìóâàòè çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî 
«Íàóêîâî-äîñë³äíèé öåíòð «Íàôòîõ³ì» ïðî ïðè-
éíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,2875 ãà íà ïðîñï. Ïåðåìîãè á³ëÿ áóä. 
¹ 9-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ 
ñêâåðó çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 

2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
27.11.2009 ¹ 714/2783, äî 31.12.2017 ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
òà äî 31.12.2018 ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 20.12.2017 ¹714/3721, âêëþ÷èâøè 
äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿   ì³ñüêî¿   ðàäè    ç    ïèòàíü   
ì³ñòîáóäóâàííÿ,    àðõ³òåêòóðè   òà çåìëåêîðèñ-
òóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

ìåäèê ìàº ïðàâî íà äîïîìîãó â³ä ïðåäñòàâíèêà Íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ äîïîìîãè.

Ç îäíîãî áîêó, ïðèâ³ëåéîâàíå ñòàíîâèùå ïðàö³âíèê³â 
äâîõ ìåäè÷íèõ íàïðÿìê³â, à ç ³íøîãî, â³äñóòí³é ìåõàí³çì 
ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðàâ, òîìó íà ñüîãîäí³ â çàïðîïîíîâàíîìó 
Êîì³òåòîì çàêîíîïðîåêò³ ¹ 6311 âèðîáëåíî ïðàâèëüíèé 
³ ÷³òêèé ï³äõ³ä, àäæå ìàþòü áóòè âíåñåí³ çì³íè íå òî÷êîâî 
äî êîæíîãî çàêîíîïðîåêòó, à â îñíîâè, äå ìàþòü áóòè 
ïåðåäáà÷åí³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè äåðæàâè íà çàáåçïå÷åííÿ 
ãàðàíò³é ïðè çä³éñíåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ùîäî çàêîíîïðîåêòó ¹ 6311 òî ïî ñóò³ Íàö³îíàëüíà 
ïîë³ö³ÿ Óêðà¿íè ñòàíå âèêîíóâàòè îõîðîíí³ ïîñëóãè äëÿ 
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ï³ä ÷àñ íàäàííÿ íèìè ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè, àëå âîíà çâåðòàº óâàãó, ùî, ïî-ïåðøå, ö³ âèïàäêè 
íå º ñèñòåìàòè÷íèìè, à, ïî-äðóãå, äî îñíîâíèõ çàâäàíü 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ 
òà ñâîáîä ãðîìàäÿí, à ïåðåíîñèòè îáîâ’ÿçêè íàöïîë³ö³¿ 
ó ïëîùèíó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é â öüîìó 
âèïàäêó âçàãàë³ íåäîðå÷íî. Òîìó íåîáõ³äí³ â³äïîâ³äí³ 
çì³íè ³ äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ», 
ÿêèìè áóäå çàáåçïå÷åíî îáîâ’ÿçîê ïîë³ö³¿ çä³éñíþâàòè 
ñóïðîâ³ä íà ïåðøó æ âèìîãó ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà.

Íàäàâàòè äîïîìîãó õâîðîìó çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí – 
ïðîôåñ³éíèé îáîâ’ÿçîê ë³êàðÿ, çà íåâèêîíàííÿ ÿêîãî â³í 
íåñå êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òîìó ãàðàíòóâàòè 
ìåäèêàì îñîáèñòó áåçïåêó ïîâèíí³ çàêîíè òà ñïåö³-
àëüíèé ïðàâîâèé ñòàòóñ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà. Çàðàç 

ôàêòè íàïàäó íà ìåäèê³â ³ç çàñòîñóâàííÿì ô³çè÷íî¿ 
ñèëè ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè áåç 
óðàõóâàííÿ òîãî, ùî öå â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â.

Îäíèì ³ç âàæëèâèõ çàâäàíü äåðæàâè º ïîáóäîâà 
ñï³ëüíîãî ìåõàí³çìó âçàºìîä³¿ ì³æ òèìè, õòî çàõèùàº 
óêðà¿íö³â, ³ òèìè, õòî ¿õ ë³êóº òà ðÿòóº æèòòÿ.

Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, º íåîáõ³äí³ñòü âñòàíî-
âèòè ïîñòè îõîðîíè ó âñ³õ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ, îñîáëèâî 
ó ñòàö³îíàðàõ, òà êàìåðè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ íà âõîäàõ 
äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, âñ³ áðèãàäè Öåíòðó åêñòðåíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òðåáà çàáåçïå÷èòè êíîïêàìè äëÿ 
åêñòðåíîãî âèêëèêó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, à íå ÷åðåç 
äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó (åêîíîì³ÿ ÷àñó), ç’ÿâèëàñÿ òàêîæ 
íåîáõ³äí³ñòü ïðàâîâîãî çàõèñòó ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â íà 
çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³.

Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ìè ïðîïîíóºìî ï³äòðèìàòè çì³íè äî 
Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, 
Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Îñíîâè 
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ», Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó», ùî çàçíà÷åí³ 
â ïðîåêò³ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 06.04.2017 ¹ 6311 «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè», òà äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíó ïî-
ë³ö³þ Óêðà¿íè».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Ìè, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âêðàé ñòóð-
áîâàí³ ñèòóàö³ºþ, êîëè ïðàö³âíèêè ñôåðè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, âèêîíóþ÷è ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ îáîâ’ÿçêè, ïîòðà-
ïëÿþòü äî êàòåãîð³¿ îñîáëèâî íåçàõèùåíèõ ãðîìàäÿí. 
Ç ïðèéíÿòòÿì ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 06.04.2017 
¹ 6311 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â 
Óêðà¿íè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè» áóäå íàäàâàòèñÿ ìåäèêàì (çà ¿õ 
çâåðíåííÿì) ñóïðîâ³ä ïîë³ö³¿; áóäå çä³éñíåíî ïîñèëåííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ òà êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ùîäî ìåäèê³â òà ïðàö³âíèê³â ñèñòåìè 
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó 
áðèãàäè åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çî-
êðåìà ï³ä ÷àñ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà 
ë³êâ³äàö³¿ ¿õ íàñë³äê³â.

Çàêîíîïðîåêò ïåðåäáà÷àº çì³íó Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè (äàë³ – ÊÊÓ) øëÿõîì çì³íè ñòàòò³ 22 – âêëþ÷åííÿ 
ó ïåðåë³ê ïîòåðï³ëèõ ìåäè÷íèõ òà ôàðìïðàö³âíèê³â â³ä 
ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ îáóìîâëþþòü íàñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó îñîáàìè â³ä 14 äî 
16 ðîê³â; äîïîâíåííÿ ÊÊÓ ñòàòòÿìè 348

2
, 349

2
, 350

1
, ùî 

ì³ñòÿòü ñïåö³àëüíèé ñêëàä ïðàâîïîðóøåíü çà â÷èíåííÿ 
ïðîòè ìåäïðàö³âíèê³â òà ôàðìàöåâò³â âáèâñòâà àáî çà-
ìàõó íà âáèâñòâî, çàõîïëåííÿ ÿê çàðó÷íèêà, ïîãðîçè àáî 
íàñèëüñòâà â³äïîâ³äíî, à òàêîæ ïåðåäáà÷àþòü íàñòàííÿ 
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ïðîôñï³ëö³ ïðàö³âíèê³â îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ïðîâåäåíî êðóãëèé ñò³ë íà òåìó: «Ïðàâà ìåäè÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â íà çàõèñò â³ä ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿãàíü íà 
¿õ æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ».

Ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ïðî-
ô³ëàêòèêà ³ ïðîòèä³ÿ çàãðîçàì äëÿ áåçïåêè ë³êàðÿ – öå 
ôàêòîð, ÿêèé âïëèâàº òàêîæ íà ÿê³ñòü ³ äîñòóïí³ñòü íàäàííÿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Òîìó çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè æèòòÿ 
òà çäîðîâ’ÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
íèìè ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê îäíå ç 
ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü äåðæàâè.

Ïðîôñï³ëêà íåîäíîðàçîâî çâåðòàëàñü ç ïðîïîçè-

ö³ÿìè ùîäî ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

×àñòî íà ìåäïðàö³âíèê³â òà ôàðìàöåâò³â ñêîþþòü íà-
ïàäè àãðåñèâí³ ïàö³ºíòè (ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, ï³ä 
âïëèâîì íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí, ç ïñèõ³÷íèìè ðîçëàäàìè, 
àñîö³àëüí³ îñîáè òà ³í.).

Îäíî÷àñíî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â Êèºâ³ çá³ëüøèëàñü 
ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â, êîëè õâîð³ íàïàäàþòü íà ìåäèê³â ³ç 
âèìîãîþ íàäàòè íàðêîòè÷í³ ïðåïàðàòè.

Â äåÿêèõ âèïàäêàõ áðèãàäà åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè âè¿æäæàº íà ì³ñöå ïîä³¿, òîáòî íà ì³ñöå ñêîºííÿ 
çëî÷èíó. Á³ëüøå òîãî, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî ÷àñîì 
íà ìîìåíò ïðè¿çäó êîíôë³êò íàâ³òü íå º âèð³øåíèì, ³, 
ôàêòè÷íî, ïðàö³âíèêè øâèäêî¿ äîïîìîãè ïðèáóâàþòü íà 
ì³ñöå çëî÷èíó ðàí³øå, í³æ ïðàâîîõîðîíö³, ïîòðàïëÿþ÷è â 
åï³öåíòð ïîä³é, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî æàõëèâèõ íàñë³äê³â.

Àêöåíòóºìî Âàøó óâàãó íà òîìó, ùî ôàêòè÷íî íà 
ñüîãîäí³øí³é ìîìåíò äëÿ çàõèñòó âëàñíèõ ïðàâ ìåäè÷íèé 
ïðàö³âíèê ìàº çâåðíóòèñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â 
³ç çàÿâîþ, ìàº áóòè çàðåºñòðîâàíî êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ, ëþäèíà ìàº áóòè âèçíàíà ïîòåðï³ëîþ, ñïðàâó 
íåîáõ³äíî äîâåñòè äî ñóäó, ìàº áóòè îáâèíóâà÷åííÿ 
òà ñóäîâèé ðîçãëÿä. Àëå ñóäè ïåðåâàíòàæåí³, â Óêðà¿í³ 
òðèâàº ñóäîâà ðåôîðìà, ÿêà ïðèçâåëà äî íåïîâíî¿ 
êîìïëåêòàö³¿ ñóä³â ïðàö³âíèêàìè, ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ 
â³äêëàäàþòüñÿ, à çà ïåâíèõ îáñòàâèí — çàòÿãóþòüñÿ, ³, 
ôàêòè÷íî, ïîòåðï³ëà ëþäèíà çìóøåíà äîâãî õîäèòè ïî 
ñóäàõ, íàìàãàþ÷èñü äîáèòèñÿ ïðèòÿãíåííÿ âèíóâàòèõ 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Çã³äíî ç íîðìàìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Îñíîâè çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ» êîæåí ìåäèê ìàº 
ïðàâî íà íàëåæí³ óìîâè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âàðòî 
äîäàòè, ùî ïåâí³ íîðìè ì³ñòÿòüñÿ â çàêîíàõ Óêðà¿íè «Ïðî 
åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó» ³ «Ïðî ïñèõ³àòðè÷íó äîïî-
ìîãó». Ó ïåðøîìó ç íèõ çàêîíîäàâåöü âèä³ëÿº âèêëþ÷íî 
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó áðèãàäè åêñòðåíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ïðè öüîìó âèêëþ÷àþ÷è ³íøèõ ïðà-
ö³âíèê³â ö³º¿ ñëóæáè. Ó äðóãîìó æ íàïèñàíî ëèøå òå, ùî 

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî ïîñè-
ëåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî íàïàäó 
íà ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,6 ãà íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 43 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 

¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿   ì³ñüêî¿   ðàäè   ç    
ïèòàíü   ì³ñòîáóäóâàííÿ,    àðõ³òåêòóðè   òà çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 102 (1914), середа, 26 вересня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
26 вересня 2018 р.

№104 (5155)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 227,3 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ 

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïèëèïà Îðëèêà, 24/1. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2018 – 6 880 400,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ. 

Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-10-14).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå 

âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà: 20,0 êâ. ì – 1%, 30,0 êâ. ì – 2%, 50,0 êâ. ì – 3%, 100,0 êâ. ì – 4%, 27,3 êâ. ì – 5%.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 19 335,05 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.

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 91,65 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 
çà àäðåñîþ: ×åëÿá³íñüêà âóë., 5 (ÇÍÇ ¹ 65).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 1596800,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, ïðîñï. 

Ìèðó, 6-à, ò. 292-03-98).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³-

ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, ïîãîäèííî (4%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1219,90 ãðí, áåç ÏÄÂ.
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 296-65-57.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÑÍßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Äëÿ ïóáë³êàö³¿ ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê»

¹

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

**Ðåêîìåí-
äîâàíèé ñòðîê 

îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàí-

ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí (áåç 
ÏÄÂ)

*Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» 
02217, ì. Êè¿â, âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15 (òåë. 546-39-17)

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³-
ùåííÿ, çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 102,50 
êâ.ì çà àäðåñîþ: 

02225, ì. Êè¿â, 
âóë.Îíîðå äå 
Áàëüçàêà, 12

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî 
îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè – 50,30 

êâ.ì.; ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó – 
29,10 êâ.ì; ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó 
äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó ïèòíî¿ 

âîäè – 20,00 êâ.ì, 3,10 êâ.ì

7 793,09 15 586, 18 2 ðîêè 364 äí³

ï/ð 26008301848234 
â ÒÂÁÂ ¹ 10026/066 
ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà 

Êè¿âñüê³é îáëàñò³ 
ÀÒ «Îùàäáàíê» 

ÌÔÎ 322669 
Êîä ªÄÐÏÎÓ 39605452 

²ÏÍ 396054526522

*Àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ñïðÿìî-
âóºòüñÿ íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) ìàéíà, òà 
ó ðàç³ ïåðåìîãè ó êîíêóðñ³ çàðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè.

*Ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðå-
ìîæöÿìè êîíêóðñó, ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó îðåíäè.

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 

ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ 

îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ 
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêî-
íàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à àáî ³íøîãî ñóá’ºêòà íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ, à ñàìå, 
ïóáë³êàö³ÿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ 

ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé 

îá’ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ 

ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî 
ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ 
àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïî-
æåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;
– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
** ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó 

äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì 
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
— äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
— êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
— áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ 

îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
— êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó 

äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
— çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî 

ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå 
ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

— çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá’ºêòà 
ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ 

òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè.

6. Ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìà ¹ 1, 2, 3).
7. Äîâ³äêó, ÿêà ïîñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî ñïðàâó 

ïðî áàíêðóòñòâî.
8. Äîâ³äêó ç áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ïðî ïëàòîñïðîìîæí³ñòü.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü 

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 22.10.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìà-

ÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 29, êàá. 217, 2 ïîâåðõ, î 09.30. Äîêóìåíòè ïðî-
øíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó 
êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ 
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè 
ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 16.10.2018 
äî 16.00 (êàá.220). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 
02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ê.239, 237, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 
546-20-51, 546-20-71.

×àñ ðîáîòè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿: ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00; 
ïò.– ç 9.00 äî 16.45.
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Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
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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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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Земельний кадастр 
стане відкритим 
для киян 
ЕЛЕКТРОННУ систему міського земельного 
кадастру столиці, доступ до якого роками був об-
межений, незабаром відкриють для киян. Про це 
заявив в інтерв’ю OpenKyiv директор Департаменту 
земельних ресурсів КМДА Петро Оленич. 

«У міському земельному кадастрі є достатньо 
відомостей, щоб забезпечити ефективну роботу 
електронних систем. Однак протягом останніх 23 
років доступ до цих даних був штучно обмежений. 
Ми відкриваємо цю інформацію для киян, – сказав 
Петро Оленич. – У столиці вже функціонує містобу-
дівний кадастр та інформаційно-аналітична система 
«Майно», що забезпечує відкритість даних для усіх 
охочих. Зараз ми працюємо над тим, щоб створити 
простий та ефективний механізм постачання даних 
до цих систем»  

У столиці відбудеться 
Перший всеукраїнський 
форум «Зелена 
інфраструктура міст 
України» 

ІЗ 26 ДО 28 ВЕРЕСНЯ у столиці (Оболонська 
набережна, 17, конференц-хол готелю Visak) від-
будеться Перший всеукраїнський форум «Зелена 
інфраструктура міст України» за участю підпри-
ємств з утримання зелених насаджень найбільших 
вітчизняних міст, а також представників міської 
влади, партнерів, ЗМІ. 

Як повідомив організатор заходу – КО «Київзелен-
буд», на форумі розглядатимуть питання зеленого 
будівництва, інновації у зеленому господарстві, 
сучасні технології у вирощуванні садивного мате-
ріалу, методи обрізки та кронування дерев, сучасні 
проблеми розвитку лісопаркового господарства, 
проблеми та методи захисту рослин тощо. 

Програмою заходу передбачено ознайомлення 
зі стратегію догляду за зеленою інфраструктурою, 
обговорення концепції благоустрою у великих 
містах з метою обміну досвідом і налагодження 
подальшої співпраці у цій сфері. 
 26 вересня (початок о 14.30) – оглядова екс-

курсія оновленими парками столиці, демонстрація 
сучасної техніки для догляду за парками та скверами; 
 27 вересня (реєстрація – о 09.00, початок – о 

09.30) – офіційне відкриття пленарної частини фо-
руму, виступи гостей заходу, практичний семінар з 
гідропосіву від міжнародних експертів; 
 28 вересня (реєстрація – о 09.00, початок – о 

09.30) – презентація діяльності районних КП УЗН 
Києва, офіційне закриття форуму  

Графік проведення прийому Графік проведення прийому 
громадян керівництвом КМДА громадян керівництвом КМДА 

у ІІІ-IV кварталі 2018 рокуу ІІІ-IV кварталі 2018 року  
У першого заступника голо-
ви КМДА Миколи Юрійовича 
Поворозника (питання бюджету 
та фінансів, планування і обліку, 
податкової політики, банківської 
діяльності; економіки та інвес-
тицій; охорони здоров’я; пре-
си та інформації; внутрішньої 
політики; видавничої справи; 
роботи зі зверненнями громадян, 
документального забезпечення, 
забезпечення законності, пра-

вопорядку, прав і свобод громадян; взаємодії та розвитку 
зв’язків з судами, правоохоронними органами; міжнародних 
відносин; інші питання діяльності апарату виконавчого 
органу Київради (КМДА) особистий прийом громадян – 
кожної третьої п’ятниці з 12.00 до 14.00 на вул. Хрещатик, 
36. Телефон посадової особи, відповідальної за організацію 
особистого прийому громадян, – 202-74-40. Особистий ви-
їзний прийом – кожного першого понеділка місяця з 16.00 
до 17.00 у Печерській РДА та кожної третьої п’ятниці з 16.00 
до 17.00 у Шевченківській РДА. День та час проведення пря-
мої «гарячої» телефонної лінії: кожного першого вівторка 
з 11.00 до 12.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА 
Дмитра Олександровича Дав-
тяна (питання інформатизації, 
теле- та радіомовлення, поштово-
го зв’язку; транспорту та зв’язку; 
будівництва та ремонту доріг; 
питання промислової, науково-
технічної та інноваційної полі-
тики; регуляторної політики та 
підприємництва; внутрішньої 
торгівлі та побутового обслуго-
вування населення; діяльності 

ринків; організації виставкової діяльності; телекомуніка-
ційних систем та технологій, інформатизації, електронного 
урядування, захисту інформації; розвитку інформаційного 
суспільства на території м. Києва; питання комунальної 
власності; управління комунальним майном та привати-
зації) особистий прийом – кожної четвертої середи місяця 
з 10.00 до 12.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової 
особи, відповідальної за організацію особистого прийому 
громадян, – 202-76-16. Особистий виїзний прийом – кожного 
першого вівторка місяця з 10.00 до 11.00 в Дарницькій РДА 
та кожного другого вівторка з 10.00 до 11.00 в Дніпровській 
РДА. День та час проведення прямої «гарячої» телефонної 
лінії: кожної третьої середи з 10.00 до 11.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА 
Валентина Миколайовича 
Мондриївського (питання осві-
ти і науки; фізичної культури і 
спорту; питання материнства і 
дитинства, дітей-сиріт, сім’ї та 
молоді; соціального забезпечення 
та соціального захисту соціально 
незахищених громадян – пенсіо-
нерів, інвалідів, одиноких непра-
цездатних, дітей-сиріт, одиноких 
матерів, багатодітних сімей та 

інших; забезпечення виконання законодавства про пільги, 
зайнятості населення, праці та заробітної плати; тендерної 
політики; реклами; охорони культурної спадщини) особистий 
прийом – кожної другої середи місяця з 14.00 до 15.00 на 
вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, відповідальної 
за організацію особистого прийому громадян, – 202-76-12. 
Особистий виїзний прийом – кожного третього вівторка 

місяця з 16.00 до 18.00 у Деснянській РДА та кожного пер-
шого вівторка з 14.00 до 16.00 у Подільській РДА. День та 
час проведення прямої «гарячої» телефонної лінії: кожної 
другої середи з 17.00 до 18.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА Вя-
чеслава Івановича Непопа (пи-
тання капітального будівництва; 
будівництва житла, реконструкції 
житлового фонду; забезпечення 
населення житловою площею, 
питання вирішення проблеми 
забезпечення житлом інвесторів, 
які зазнали збитків внаслідок 
діяльності групи інвестиційно-
будівельних компаній «Еліта-
центр»; архітектурно-будівель-

ного контролю; культури; туризму та курортів) особистий 
прийом – кожної другої середи місяця з 14.00 до 16.00 на 
вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, відповідальної 
за організацію особистого прийому громадян, – 202-77-20. 
Особистий виїзний прийом – кожної четвертої середи місяця 
з 14.00 до 16.00 у Солом’янській РДА. День та час проведення 
прямої «гарячої» телефонної лінії: кожної другої середи з 
12.00 до 13.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА 
Петра Олександровича Пан-
телеєва (питання житлово-ко-
мунального господарства, енер-
гетики, енергоефективності та 
енергозбереження; утримання 
і забезпечення належного стану 
житлового фонду, співпраці з 
ОСББ, приватизації житла, надан-
ня ритуальних послуг; контролю 
за благоустроєм надзвичайних 
ситуацій; охорони довкілля; охо-

рони праці та безпеки життєдіяльності населення; екології 
та природних ресурсів) особистий прийом – кожного друго-
го четверга з 16.00 до 18.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефон 
посадової особи, відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян, – 202-75-56. Особистий виїзний при-
йом – кожного першого четверга місяця з 16.00 до 18.00 у 
Святошинській РДА. День та час проведення прямої «гаря-
чої» телефонної лінії: кожного третього четверга з 16.00 до 
17.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА 
Олександра Валерійовича Спа-
сибка (питання використання 
та охорони земельних ресурсів 
м. Києва; містобудування та ар-
хітектури, регулювання місто-
будівної діяльності; реєстрації 
місця проживання/перебування 
фізичних осіб на території міста 
Києва; державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців; діяльності архівів) особистий 
прийом громадян – кожної першої середи місяця з 16.00 до 
17.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефони посадової особи, від-
повідальної за організацію особистого прийому громадян, 
– 202-77-04, 202-77-05. Особистий виїзний прийом – кожної 
третьої середи місяця з 16.00 до 18.00 в Голосіївській РДА 
та кожної другої середи кожного місяця з 16.00 до 18.00 в 
Оболонській РДА. День та час проведення прямої «гарячої» 
телефонної лінії: кожного другого четверга місяця з 14.00 
до 15.00, тел. 202-76-76 
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