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Коцюбинське 
запрошують до столиці
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УЧОРА депутати Київради при-
йняли рішення звернутися до 
Верховної Ради України щодо 
зміни меж міста Києва. Йдеться 
про можливість приєднання до 
столиці селища міського типу 
Коцюбинське. Наразі його тери-
торія відноситься до Києво-Свя-
тошинського району Київської 
області. А межа проходить по 
діючій міській смузі Києва між 
забудованою територією селища 
і лісом Святошинського лісо-
паркового господарства. Окрім 
того, Коцюбинське є анклавом 
Києва і не має шляхів автоспо-
лучення з жодним населеним 
пунктом, окрім столиці. Селище 
міського типу не входить до 
жодного адмінрайону міста, 
проте підпорядковано в сферах 
освіти та медицини Ірпінській 

міськраді. 
«Абсолютно логічно, якщо 

Коцюбинське увійде до складу 
столиці, адже більша частина його 
мешканців фактично є киянами. 
Працюють тут, користуються тран-
спортом, школами, садочками, лі-
карнями. Від приєднання громада 
Коцюбинського тільки виграє – як 
в економічному плані, так і в інф-
раструктурному: жителі отрима-
ють столичну прописку, зможуть 
лікуватися у міських лікарнях, 
а діти будуть ходити в київські 
школи», – зазначив заступник 
міського голови – секретар Київ-
ради Володимир Прокопів. 

Підтримують ідею приєднання 
до Києва й самі мешканці Коцю-
бинського. 

«Жителі Коцюбинське хочуть 
приєднатися до столиці. На почат-

ку березня відбулися громадські 
слухання. У голосуванні взяло 
участь 1337 мешканців. З них ста-
ти частиною Києва хочуть 61%. І 
це цілком природньо, бо люди в 
переважній більшості працюють 
в столиці, є платниками податків 
і, звичайно, вони хочуть мати до-
ступ на рівні з киянами до освітніх 
закладів, медустанов, вирішення 
питань із комунальним транспор-
том і доступом до адмінпослуг», 
– наголосила голова Коцюбинської 
селищної ради Ольга Матюшина. 

Наразі територія Коцюбин-
ського знаходиться в межах міста 
Києва. Але рішення про фактичне 
приєднання населеного пункту до 
столиці має приймати Верховна 
Рада. Адже, відповідно до чинного 
законодавства, межі Києва вста-
новлюються саме парламентом.  

Також під час чергового за-
сідання Київрада прийняла рі-
шення, що включає перелік до-
даткових заходів, спрямованих 
на проведення реконструкції 
та рекультивації полігона № 5 у 
с.Підгірці Обухівського району 
Київської області. Депутати про-
голосували за виділення коштів 
на потреби селищних громад, що 
проживають по сусідству з по-
лігоном. За словами заступника 
голови КМДА Петра Пантелеєва, 
місто не відходить від обраного 
курсу – закриття полігона. 

«У жовтні 2016 року ми прийня-

ли рішення про закриття полігона, 
і за цей період виконали низку 
необхідних робіт: встановили 
систему очищення шкідливого 
фільтрату, що наразі обробляє 350 
кубометрів на добу, розпочали 
пересилку карт, впорядкували 
питання землі під полігоном. Є 
перелік пунктів, які не вдалося 
виконати через низку причин, і 
нам доводиться змінювати тер-
міни. Сьогоднішнім рішенням ми 
формуємо більш точні та актуальні 
технічні заходи, які базуються на 
дослідженнях та оцінках, які під-
кріплені договорами з підрядними 
організаціями тощо», – зауважив 
Петро Пантелеєв. 

Зокрема передбачено роботи із 
укриття схилу полігона інертним 
ґрунтом, що має позбавити навко-
лишню територію неприємного 
запаху; завершення укріплення  
дамби, яка не дасть у подальшому 
вилитись у навколишнє середови-
ще фільтрату, а також збільшити 
потужність системи його пере-
робки до 600 кубометрів на добу. 

«Вже наступного року ми пла-
нуємо розпочати першу чергу 
рекультивації. Паралельно про-
водитиметься масштабна робота, 
що стосується будівництва аль-
тернативи – сміттєпереробного 
заводу. Я також хочу наголосити, 
що і після повного закриття міська 
влада контролюватиме стан полі-
гона», – заступник голови КМДА �

 �  Серед питань, розглянутих Київрадою, можливість розширення 
меж Києва та підготовка до рекультивації полігона у селі Підгірці

Київ стає боксерською 
столицею 

Про це учора заявив мер Києва Віталій Кличко 
під час спільної прес-конференції з пре-
зидентом ВБР (WBC) Маурісіо Сулейманом. 

«У травні цього року ми з президентом 
Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо 
Сулейманом на боксерських рукавичках 
підписали символічний контракт на про-
ведення у Києві 56 конгресу WBC. І от лічені 
дні залишаються до початку цієї важливої 
події», – зазначив Віталій Володимирович. 

Він повідомив, що участь у конгресі під-
твердили легенди світового боксу Леннокс 
Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес, Олек-
сандр Усик. Всього в столицю України при-
будуть близько 700 учасників конгресу зі 160 
країн світу. В їх числі – чинні чемпіони світу, 
легендарні боксери минулого, президенти 
федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні 
менеджери та функціонери. 

Відбудеться у Києві і зустріч двох легенд 
світового боксу – Віталія Кличка та Леннокса 
Льюїса, поєдинок яких на рингу 15 років 
тому залишив багато питань щодо того, хто 
ж тоді переміг. 

«Я можу сказати, що це буде цікава зустріч. 
Нехай поки залишиться інтрига. Ми готуємо 
маленький сюрприз. Леннокс Льюїс готовий. 
Я – також», – повідомив мер Києва. 

У свою чергу президент ВБР Маурісіо 
Сулейман поділився своїми враженнями 
від перебування у Києві. Він підкреслив, що 
українська столиця – дуже гарне та безпечне 
місто. Він також високо оцінив підготовку до 
конгресу. Президент WBC заявив, що нині роз-
глядається можливість проведення титульних 
боїв під егідою Всесвітньої боксерської ради 
саме в столиці України. 

Сьогодні презентують 
аудіогід для екскурсії 
«Трагедія Бабиного Яру» 

28 вересня об 11.00 біля будинку на вул. 
Мельникова, 44 (на початку дороги, що веде до 
пам’ятника «Менори») відбудеться презентація 
аудіогіда для екскурсії «Трагедія Бабиного 
Яру» українською та англійською мовами. 

Зокрема екскурсія передбачає зупинки, 
під час яких йтиметься про історію місцевості; 
трагедії Бабиного Яру (вбивства євреїв, ромів, 
хворих, українських патріотів, священиків про-
тягом 1941-1943 років); історію Лук’янівського 
єврейського кладовища; сучасну меморію 
Бабиного Яру; Куренівську трагедію 1961 
року; проекти меморіалізації Бабиного Яру. 

Щоб прослухати аудіоекскурсію, достат-
ньо завантажити її як мобільний додаток на 
свій смартфон. Аудіотур буде розміщений в 
офіційному туристичному додатку Києва для 
смартфонів Kyiv City Guide: 

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.kyivcityguide&hl=uk (Android), 

https://itunes.apple.com/ua/app/kyiv-city-
guide/id1217733441?l=ru&mt=8 (iOS). 

Аудіогід для екскурсії «Трагедія Бабиного 
Яру» створений завдяки співпраці німецько-
українського проекту «Вчимося пам’ятати», 
Центру досліджень історії та культури східно-
європейського єврейства та екскурсійного 
бюро «Інтересний Київ». 

На презентації очікуються виступи авторів 
туру та представників Управління туризму та 
промоцій, Посольства ФРН в Україні.
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Учора на пленарному засіданні Київради 
депутати прийняли рішення звернутися до 
Верховної Ради України щодо зміни меж міста. 
Йдеться про можливість приєднання до Києва 
селища міського типу Коцюбинське. Окрім цього, 
народні обранці проголосували за перелік 
додаткових заходів, спрямованих на проведення 
реконструкції та рекультивації полігона № 5 
у с. Підгірці.  
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Учора в сесійній залі на Хрещатику, 36 відбулося продовження пленарного засідання Київської міської ради від 20 вересня 2018 року
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Про прийняття за основу проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 07 липня 2016 року № 579/579 «Про Регламент Київської міської ради»
Рішення Київської міської ради № 1368/5432 від 13 вересня 2018 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 579/579 «Ïðî Ðåãëàìåíò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».
2. Ïîñò³éí³é  êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  ç ïèòàíü  áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ 
ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. ÊËÈ×ÊÎ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 103 (1915), п’ятниця, 28 вересня 2018 р.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 серпня 2018 року № 1510

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби 
України за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 

для внесення плати за видачу ліцензії
¹ 

ç/ ï Îòðèìóâà÷
Êîä îòðè-

ìóâà÷à 
(ªÄÐÏÎÓ)

Áàíê îòðèìó-
âà÷à (ÃÓÄÊÑÓ)

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêà

Êîä êëàñè-
ô³êàö¿¿ äîõî-
ä³â áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ êîäó 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38039757 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³/ 

Äàðíèöüêèé ðà-
éîí/ 22011800

38021179 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Äåñíÿíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37984978 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ 

/ Äí³ïðîâ-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38012871 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Îáîëîíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38002491 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Ïå÷åðñüêèé ðà-
éîí/ 22011800

38004897 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ïîä³ëüñüêèé ðà-
éîí/ 22011800

37975298 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ñâÿòîøèí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37962074 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38050812 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³
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ÓÊ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37995466 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ ë³-

öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè 
Îëåíà Ô²ÄÀÍßÍ

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛМІ ІНВЕСТ» (для ПРИВАТНОГО 
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І СТУПЕНЯ 

«ЮКРЕНІАН ГЛОБАЛ СКУЛ») ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти
Розпорядження № 1510 від 21 серпня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 серпня 2018 року № 1509

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби 
України за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 

для внесення плати за видачу ліцензії
¹ 

ç/ ï Îòðèìóâà÷
Êîä îòðè-

ìóâà÷à 
(ªÄÐÏÎÓ)

Áàíê 
îòðèìóâà÷à 

(ÃÓÄÊÑÓ)

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêà

Êîä êëàñèô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ êîäó 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³/ Ãîëî-
ñ³¿âñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38039757

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³/ Äàð-
íèöüêèé ðàéîí/ 

22011800

38021179

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³/ Äåñ-
íÿíñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37984978

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Äí³ïðîâñüêèé 

ðàéîí/ 22011800

38012871

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³/ Îáî-
ëîíñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38002491

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³/ Ïå÷åð-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38004897

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ / Ïî-

ä³ëüñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37975298

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì  çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Ñâÿòîøèíñüêèé 

ðàéîí/ 22011800

37962074

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Ñîëîì’ÿíñüêèé 

ðàéîí/ 22011800

38050812

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, ùî ñïëà-
÷óºòüñÿ ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ 

ä³ÿëüíîñò³

10.

ÓÊ ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ / 
Øåâ÷åíê³âñüêèé 
ðàéîí/ 22011800

37995466

Êàçíà-
÷åéñòâî 
Óêðà¿íè 

(ÅÀÏ)

899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ ë³-

öåíç³àòàìè çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè 
Îëåíà Ô²ÄÀÍßÍ

Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «КМДШ» 
(У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) ліцензії на право провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої 

освіти
Розпорядження № 1509 від 21 серпня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÀËÌ² ²ÍÂÅÑÒ» (äëÿ 
ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ ÑÅÐÅÄÍÜÎ¯ 
ÎÑÂ²ÒÈ ² ÑÒÓÏÅÍß «ÞÊÐÅÍ²ÀÍ ÃËÎÁÀË ÑÊÓË») 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 21619850, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ: 04080, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Íîâîêîñòÿí-
òèí³âñüêà, áóäèíîê 13/10), ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì ïî÷àòêîâî¿ 
îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 380 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÀËÌ² ²ÍÂÅÑÒ» 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 22011800 çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó 
çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â 
â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðà-
öåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìîíäðè¿âñüêîãî Â. Ì.

Ãîëîâà
Â. ÊËÈ×ÊÎ

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ 
«ÊÌÄØ» (Ó ÔÎÐÌ² ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ) (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
41960979, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03039, ì. Êè¿â, 
âóëèöÿ Ãîëîñ³¿âñüêà, áóäèíîê 13-ã), ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíÿìè 
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
ïðîô³ëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì 
îáñÿãîì 1650 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ «ÊÌÄØ» 
(Ó ÔÎÐÌ² ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ) 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 22011800 
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 ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìîíäðè¿âñüêîãî Â.Ì.

Ãîëîâà
Â. ÊËÈ×ÊÎ
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РЕКЛАМА Хрещатик
28 вересня 2018 р.

№105 (5156)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÒÎÂ «ÀÄÌ», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 04073, ì. Êè¿â, Ïîä³ëüñüêèé 
ð-í, âóë. Ñèðåöüêà, 33, ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè 
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ. Ï³äïðèºìñòâî íàëåæèòü 
äî 2 ãðóïè îá’ºêò³â, äëÿ ÿêèõ ðîçðîáëÿþòüñÿ äîêóìåíòè ç îá´ðóíòóâàííÿ 
îáñÿã³â âèêèä³â.

Ï³äïðèºìñòâî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ âèñîêîÿê³ñíèõ àëþì³í³ºâèõ 
ñïëàâ³â ³ç àëþì³í³ºâîãî ëîìó.

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 ¿õ êîíöåíòðàö³¿ â³ä ñòà-
ö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ.

Çã³äíî ç³ Çâ³òîì ç ³íâåíòàðèçàö³¿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñ-
ôåðíå ïîâ³òðÿ, ï³äïðèºìñòâî ìàº 2 îðãàí³çîâàíèõ ñòàö³îíàðíèõ äæåðåëà 
âèêèä³â, â³ä ÿêèõ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ïîòðàïëÿº 9 íàéìåíóâàíü ðå÷îâèí 
(àëþì³í³þ îêñèä, ñ³ðêè ä³îêñèä, ðå÷îâèíè ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ 
÷àñòèíîê íåäèôåðåíö³éîâàíèõ çà ñêëàäîì, çàë³çà îêñèä, ìàðãàíöþ îêñèä, 
õðîìó îêñèä, îêñèä àçîòó, ä³îêñèä àçîòó òà îêñèä âóãëåöþ) â ê³ëüêîñò³ 
0,455691 ã/ñ òà 1,815582 ò/ð³ê.

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.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî 
â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 37,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíå íà äðóãîìó ïîâåðñ³ äâîïîâåðõîâî¿ 
îêðåìîñòîÿ÷î¿ áóä³âë³ íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà 
ñòàíîâèòü 1% (íà ïëîùó, ùî íå ïåðåâèùóº 20 êâ. ì) òà 2% (íà ÷àñòèíó ïëîù³ á³ëüøå í³æ 20 êâ. ì äî 50 êâ. ì) â³ä 
âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2018 ñòàíîâèòü 653 860,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 
çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 799,94 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à). Òåðì³í 
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ. 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.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåí-
íÿ 3-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 25,60 êâ. ì ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè,22, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 
478690,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 11%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 4388,00 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 
äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (îòîëàðèíãîëîã).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿  ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 22, òåë. 434-49-66.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 
1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 74,90 êâ.ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà,23-à, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 
1278800,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 50,00 êâ.ì. – 1 ãðí íà ð³ê, 24,90 êâ.ì. – 4%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè 
-1417,09 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè.

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

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Âòðà÷åíèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ãàðàæà ÀÀÍ ¹ 653918, ùî çíàõîäèòüñÿ íà âóë. Ñàëòè-
êîâà-Ùåäð³íà, äâà «À» â ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâ³ «Àðñåíàëåöü-1» ï³ä íîìåðîì 71 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ³ì’ÿ Êð³âîøåºâî¿ Òåòÿíè Â³êòîð³âíè, ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì 
íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Êàïëóíîì Þ.Â., «14» æîâòíÿ 1998 ðîêó 
çàðåºñòðîâàíèé ó ðåºñòð³ çà ¹ 12054, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Îêðóæíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì ì. Êèºâà â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é 
ñïðàâ³ ¹ 826/12473/18 ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.02.2018 ¹21/4085 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 21 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 415/1280 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 206142 
íà ³ì’ÿ Êîâàëåíêà Âîëîäèìèðà Ïåòðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

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

**Ðåêîìåíäî-
âàíèé 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 àâàíñî-
âî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí (áåç 
ÏÄÂ)

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» 02222, ì. Êè¿â, âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 11 (òåë. 548-39-70)

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåí-
íÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
2,00 êâ.ì çà àäðåñîþ 
02217, ì.Êè¿â, âóëèöÿ 
Ìèêîëè Çàêðåâñüêî-

ãî, 47

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïðî-
åêòí³, ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³, 

ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüê³ 
ðîáîòè

395,33 790,66 2 ðîêè 364 äí³

ï/ð 26008060836145 
â ÏÀÒ ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒ ÁÀÍÊ» 

ÌÔÎ 320649 
Êîä ªÄÐÏÎÓ 30977943 

²ÏÍ 309779426529

*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 âàð-

ò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçà-

ëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå Ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè 
ïîñëóã íà âèêîíàííÿ 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 óòðè-

ìàííÿ 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 êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ 
ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ 
òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 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 ïðîòè-
ïîæåæíèõ 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 äåðæàâ-

íîãî 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÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì 

ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðî-
âåäåííÿ 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 ¹1,2, 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. Ìàÿ-

êîâñüêîãî 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; 
ï’ÿò.– ç 9.00 äî 16.45.

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

**Ðåêîìåíäîâà-
íèé ñòðîê îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè 

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí (áåç 
ÏÄÂ)

*Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ãðí (áåç ÏÄÂ)

 Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹4» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, 02232, ì. Êè¿â, 
áóë.Âèãóð³âñüêèé,4 (òåë.532-72-96)
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Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31,3 
êâ.ì çà àäðåñîþ 02217, 
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâ-

ñüêîãî Âîëîäèìèðà, 18-à 
(1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãî-
âåëüíîãî îá’ºêòà 
ç ïðîäàæó îðòî-

ïåäè÷íèõ âèðîá³â, 
òîâàð³â äèòÿ÷îãî 

àñîðòèìåíòó

3005,00 6010,00 2 ðîêè 364 äí³

ï/ð 26008052719034 à 
ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 

ÌÔÎ 300711 Êîä 
ªÄÐÏÎÓ 38960345 íå 
ïëàòíèê ÏÄÂ íåïðè-
áóòêîâà îðãàí³çàö³ÿ

2

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,2 
êâ.ì çà àäðåñîþ 02217, 
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâ-

ñüêîãî Âîëîäèìèðà, 18-à 
(1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àïòåê, 
ùî ðåàë³çóþòü 

ãîòîâ³ ë³êè, îïòèêà 
(â ïðèì³ùåííÿõ ë³-

êóâàëüíî-ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ çàêëàä³â)

7544,00 15088,00 2 ðîêè 364 äí³

ï/ð 26008052719034 à 
ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 

ÌÔÎ 300711 Êîä 
ªÄÐÏÎÓ 38960345 íå 
ïëàòíèê ÏÄÂ íåïðè-
áóòêîâà îðãàí³çàö³ÿ

3

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,0 
êâ.ì çà àäðåñîþ 02156, 

ì. Êè¿â, âóë.Àêàäåì³êà Êóð-
÷àòîâà 18-à (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àïòåê, 
ùî ðåàë³çóþòü 

ãîòîâ³ ë³êè, îïòèêà 
(â ïðèì³ùåííÿõ ë³-

êóâàëüíî-ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ çàêëàä³â)

3105,00 6210,00 2 ðîêè 364 äí³

ï/ð 26008052719034 à 
ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 

ÌÔÎ 300711 Êîä 
ªÄÐÏÎÓ 38960345 íå 
ïëàòíèê ÏÄÂ íåïðè-
áóòêîâà îðãàí³çàö³ÿ

*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; 
 – 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; 
– 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 ïðîòèïîæåæíèõ 
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòó 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÷óº 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. Ìàÿ-

êîâñüêîãî 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; 
ï’ÿò.– ç 9.00 äî 16.45.
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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 64778

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

У Києві запустять пілотний проект спрощеної 
процедури електронних земельних торгів

Столичні пам’ятки беруть участь у фотоконкурсі 
«Вікі любить пам’ятки»

Для киян влаштують безкоштовні екскурсії, 
квести та змагання

У місті відбудуться заходи 
до 100-річчя від дня 
народження Василя 
Сухомлинського

«Сузір’я талантів – 
в «Україні»

У кооператива відсудили 
ділянку, що вибула 
з комунальної власності

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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У ПРІОРИТЕТІ Департаменту земельних ресурсів – розробка нової методології, у тому числі проекту 
законодавчих змін, які дадуть змогу запустити спрощену та відкриту процедуру електронних земельних 
торгів. Про це в інтерв’ю «OpenKyiv» повідомив директор Департаменту Петро Оленич. 

«Особисто мене надихає успіх публічних електронних закупівель ProZorro. Це дуже вдалий проект Мініс-
терства економіки України. Ми хочемо адаптувати цю діючу модель для проведення електронних земельних 
аукціонів у Києві. За підтримки депутатського корпусу плануємо запустити пілотний проект у 2019 році», 
– сказав Петро Оленич. 

За його словами, нинішня процедура добору ділянок та виставлення їх на аукціони є надмірно бю-
рократизованою: згідно з наявною процедурою, для продажу землі або права оренди на неї необхідно 
витратити мінімум один рік. Тому є гостра необхідність змінювати підходи 

В УКРАЇНІ завершується сьомий 
міжнародний фотоконкурс об’єктів 
культурної спадщини «Вікі любить 
пам’ятки - 2018», що стартував на 
початку вересня. У Києві понад 
3800 об’єктів культурної спадщи-
ни. За час проведення конкурсу 
було завантажено світлини по-
над 3,5 тис. об’єктів – це 91% від 
загальної кількості пам’яток. На 
сьогодні завантажено вже понад 
12 тис. світлин, понад 200 людей 
взяли участь у фотозаході. 

Мета конкурсу – зібрати світлини 
для ілюстрування статей у Вікіпедії. 
Цього року він проходить у понад 50 

країнах світу. Журі кожної держави-
учасниці обирає десять найкращих 
світлин національного відбору, які 
братимуть участь у міжнародному 
етапі змагань. 

Для участі потрібно зареєстру-
ватися у Вікісховищі – одному із 
сестринських проектів Вікіпедії, 
сфотографувати пам’ятку з кон-
курсних списків та завантажити ці 
фотографії до Вікісховища із 1 до 30 
вересня, а також обов’язково вказати 
їх унікальний ID. Роботи оцінюються 
у версії на час завершення конкурсу, 
тому краще одразу вантажити фото 
у високій роздільності. 

Існує дві основні номінації: 
«Найкраще фото пам’ятки» і «Кіль-
кість сфотографованих пам’яток». 
Авторів найвдаліших світлин з 
України та кожного з регіонів, а 
також учасників, які сфотографу-
вали найбільшу кількість пам’яток, 
нагородять цінними призами. 

До 1 листопада національне 
журі відбере десять фотографій, 
що будуть представлені на суд 
міжнародного журі, яке відзна-
чить найкращі світлини з кожного 
регіону України. 

Серед основних змін у правилах 
цьогоріч: за світлину пам’ятки, 
фото якої ще не завантажували на 
Вікісховище чи до Вікіпедії, можна 
отримати 7 балів. Також будуть 
окремі спеціальні номінації: для 
учасників-новачків і «Єврейська 
спадщина». Зазначимо, що фото 
автоматично потраплятимуть у 
номінацію на кількість сфотогра-
фованих об’єктів. Для того, щоб 
світлина потрапила на розгляд 
журі, потрібно вибрати налашту-
вання цього під час завантаження 
світлини. 

Детальніше з регламентом кон-
курсу можна ознайомитися за поси-
ланням: https://ua.wikimedia.org/w/
index.php?curid=5827. Усі новини 
заходу також з’являтимуться у блозі 
та на сторінці у Facebook 

27 ВЕРЕСНЯ Київ відзначив Всесвітній день туризму 
безкоштовними екскурсіями, квестами, різноманітними 
змаганнями та тематичними іграми. 

Окрім цього, 28 вересня о 14.00 у столичному парку 
імені Т. Г. Шевченка розпочнеться туристичний квест 
«Таємничий Київ». 

29 вересня о 10.00 біля Зеленого театру стартує Відкрита 
дитяча першість зі скелелазіння для дітей та юніорів. У цей 
же день о 10.00 біля Венеціанського мосту кияни можуть 
побачити туристичні змагання «Х–Тур-2018». 

30 вересня о 09.00 відбудуться відкритий Чемпіонат 
міста з техніки водного туризму, а також Кубок Києва з 
техніки велосипедного туризму. А об 11.00 від готелю 
«Турист» вирушать безкоштовні екскурсії столицею, на 
які необхідно попередньо зареєструватися. 

Із 4 до 6 жовтня до Дня туризму триватиме Міжнародний 
конкурс ресторанних технологій «BESTCооkFEST-2018» 

28 ВЕРЕСНЯ  о 14.00 у 
Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (вул. 
Маршала Тимошенка, 13-б), 
відбудуться урочистості, 
присвячені 100-річчю від 
дня народження українсько-
го педагога Василя Сухом-
линського. У заході візьмуть 
участь представників уряду, 
Верховної Ради, Національ-
ної академії педагогічних 
наук України, Національної 
комісії України у справах 
ЮНЕСКО, КМДА, Кірово-
градської ОДА, а також По-
сольства КНР. 

Урочистості пройдуть на 
виконання рішення 39-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 
про відзначення у 2018 році на рівні ЮНЕСКО 100-річчя від дня 
народження Василя Сухомлинського та розпорядження Кабміну 
від 4 липня 2018 року № 464-р «Про затвердження плану заходів 
з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя 
Сухомлинського» 

У СУБОТУ в ТРЦ «Універмаг «Україна» відбудеться традиційний 
фестиваль дитячих талантів «Сузір’я талантів». Захід пройде за 
підтримки КМДА. 

Як повідомили організатори, в номінаціях «Вокал і хореогра-
фія» змагатимуться учасники віком від 4 до 25 років. Конкурсна 
програма починається о 13.00. На учасників і гостей дійства 
чекають: концерт запрошених зірок; виставки дитячих робіт 
та майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва; авто-
граф-сесії зірок естради, фото на пам’ять учасників дитячого 
фестивалю. 

Виступ конкурсантів оцінюватиме професійне журі з іменитих 
артистів, хореографів, поетів і композиторів. 

Оцінювання переможців передбачає Гран-прі фестивалю та 1, 
2, 3 місця в кожній номінації за трьома віковими категоріями: від 
4 до 9 років, від 10 до15 років, від 16 до 25 років  

ЗА СПРИЯННЯ  столичної 
прокуратури у комунальну 
власність повернуто землю 
площею 0,1 га та вартістю понад 
780 тис. грн, що розташована у 
Дарницькому районі, 4-й про-
вулок Лермонтова, ділянка 34, 
яку обслуговуючий кооператив 
використовував для господар-
ських потреб. Установлено, що 
спірна територія вибула з влас-
ності територіальної громади 
поза її волею на підставі під-
робленого рішення Київради. 

У зв’язку з цим, прокуратура 
міста звернулась до суду з позо-
вом про витребування ділянки 
на користь киян. 19.09.2018 
Господарський суд задовольнив 
позовні вимоги прокуратури у 
повному обсязі. 

Крім того, триває досудо-
ве слідство у кримінальному 
провадженні, розпочатому за 
фактом незаконного вибуття 
майна територіальної громади 
на підставі підроблених до-
кументів 
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