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Європейський шарм 
Сирецького парку
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У П’ЯТНИЦЮ мер Києва Віталій Кличко 
відкрив оновлений Сирецький парк у Шев-
ченківському районі столиці. 

«Сьогодні ми відкриваємо оновлений 
Сирецький парк. Місцеві мешканці знають, 
що ця зона відпочинку була у занедбаному 
стані. Тепер вона виглядає гарно, сучасно і 
люди задоволені. Цього року ми запланували 
оновити у столиці 10 парків та скверів», – 
сказав Віталій Кличко. 

Невдовзі, зауважив він, мешканці мікро-
району «Троєщина» також матимуть свою 
сучасну зелену зону відпочинку вздовж про-
спекту Шухевича. 

Площа Сирецького парку – 22 гектари. 
Капітальний ремонт поки що зробили на 
4,5 гектара. Наразі тут вимостили доріжки 
плиткою-ФЕМ, встановили 4 альтанки, су-
часне LED-освітлення, нові лави, урни для 

сміття, облаштували новий газон та систему 
поливу. Працює в зеленій зоні пункт охорони, 
фахівці розпочали роботи з монтажу системи 
відеоспостереження. Буде в парку згодом і 
доступ до Інтернету. 

Для швидкого та комфортного орієн-
тування тут також встановили навігаційні 
покажчики та інформаційні тумби. 

Для дітей у Сирецькому парку змонтували 
два ігрових майданчики із сучасним по-
криттям, пісочницю. Один із майданчиків 
– зручний для діток із інвалідністю. 

Для активного відпочинку дорослих у парку 
є антивандальний спортивний майданчик 
з тренажерами і мультифункціональний 
майданчик для гри у волейбол та баскетбол, 
тенісні столи, окремі шахові зони. В онов-
леній зоні відпочинку з’явився і будиночок 
садівника, і додаткова громадська вбиральня, 

яка враховує потреби мам з дітьми та людей 
із інвалідністю. Планують також відновити 
танцювальний майданчик та облаштувати 
галявину для медитацій. 

Уздовж парку на вулиці Парково-Сирець-
кій оновлено тротуар, а також кармани для 
паркування авто, встановлене сучасне LED-
освітлення. Вартість капітального ремонту 
парку – 31 млн грн. Усього, зазначив Віталій 
Кличко, цього року на оновлення парків та 
скверів столична влада виділила рекордну 
суму – понад 200 млн грн. 

Також мер Києва вручив сертифікат на 
набір паркових шахів дитячому клубу «То-
вариш», в якому сьогодні займається 270 
учнів. Серед вихованців – одна чемпіонка 
Європи та 2 чемпіони України. 

Нагадаємо, тільки цього року в столиці 
після капремонту до Дня міста відкрили 
першу чергу оновленого парку «Володи-
мирська гірка». Потім – парк «Відрадний» у 
Солом’янському районі, першу чергу парку 
«Перемога» у Дніпровському районі. Сквер 
на Подолі біля кінотеатру «Жовтень» та другу 
чергу парку «Наталка». Першу чергу парку 
«Муромець» та скульптуру Іллі Муромця �

 �  Колись занедбана зелена зона перетворилася на справжню 
окрасу столиці

У місті вшанували 
пам’ять жертв 
Бабиного Яру 

Згадувати про жертв трагедії Бабиного Яру не 
лише напередодні трагічної дати, а пам’ятати 
кожного дня закликав українців мер Києва 
Віталій Кличко. 

«Віддаючи шану жертвам Голокосту, страш-
ної світової трагедії, ми не повинні забува-
ти про те, що Бабин Яр є місцем спільної 
пам’яті про людей різних національностей, 
чиє життя обірвалося тут. І про ці болючі і 
страшні сторінки історії треба згадувати не 
лише напередодні трагічної дати, а пам’ятати 
кожного дня. Не замовчувати, як це робилося 
в радянські часи. Не заговорювати і не від-
водити погляд», – підкреслив Віталій Кличко. 

Він зазначив, що сьогодні український 
народ і все міжнародне співтовариство вша-
новують пам’ять жертв Бабиного Яру. Сімдесят 
сім років тому, у вересні 1941 року, в урочищі 
Бабин Яр сталася страшна трагедія. Понад 100 
тисяч людей були вбиті і поховані у братській 
могилі. Більшість закатованих були євреї, які 
мешкали у Києві та його околицях. З того часу 
Бабин Яр став одним із символів Голокосту, 
жахливого злочину нацистів. 

У Громадському 
бюджеті-2019 переміг 
341 проект 

У рамках Громадського бюджету-2019 визна-
чено рекордну кількість проектів-переможців 
– 341. Загалом цьогоріч до голосування було 
допущено 940 проектів. 

«Уже традиційно найбільше проектів 
перемагає у категорії освіти. Тут маємо 40% 
ініціатив-лідерів. Друге місце, як і торік, за 
спортом – 16%. А от безпека, дороги і тран-
спорт, а також інформтехнології є найменш 
привабливими категоріями. Там маємо лише 
1% переможців. Найбільше проектів наступ-
ного року буде реалізовано в Дарницькому, 
Деснянському і Шевченківському районах 
– близько сотні. Найменше переможців – 
41 – у Святошинському. Найактивніше кияни 
голосували за загальноміські проекти», – по-
відомив заступник міського голови – секретар 
Київради Володимир Прокопів. 

У голосуванні ГБ-2019 взяли участь понад 
154,5 тисячі киян. Це означає, що цього року 
до ГБ долучилися на 20 тисяч осіб більше, 
ніж минулоріч. 

«Важливо відмітити, що голосування за 
ГБ-2019 проходило за новою формулою. 
Чим дорожчий проект – тим більше голосів 
для перемоги було потрібно. Відповідно, для 
дешевшої ініціативи їхня кількість мала бути 
меншою. Це дозволило невеликим проектам, 
таким як заміна вікон у школі, закупівля облад-
нання в освітні заклади тощо, зайняти високі 
позиції та стати переможцем. Реалізація усіх 
ініціатив розпочнеться з нового року. На їхнє 
фінансування буде передбачено в бюджеті 
на 2019 рік 150 млн грн. Кошти не видаються 
авторам та командам безпосередньо. За 
реалізацію проектів відповідають профільні 
департаменти КМДА та РДА. Не виключено, 
що надалі будемо збільшувати кошторис на 
реалізацію ГБ у столиці», – наголосив голова 
постійної комісії Київради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку Андрій 
Странніков.
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В оновленому Сирецькому парку вимостили доріжки плиткою-ФЕМ, 
встановили 4 альтанки, навігаційні покажчики та інформтумби, 
сучасне LED-освітлення, нові лави, урни для сміття. Фахівці 
розпочали монтаж системи відеоспостереження, згодом з’явиться 
доступ до Інтернету. Для дітей встановили два ігрових майданчики 
із сучасним покриттям, пісочницю, а для дорослих – антивандальний 
спортмайданчик з тренажерами і мультифункціональний майданчик 
для гри у волейбол та баскетбол, тенісні столи, окремі шахові зони. 
Вартість капремонту парку – 31 млн грн. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Після капітального ремонту було відкрито оновлений Сирецький парк у Шевченківському районі столиці
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення  
Київської міської ради від 08.12.2016 № 549/1553  
«Про склад комісії Київської міської ради з питань 

поновлення прав реабілітованих»
Рішення Київської міської ради № 1366/5430 від 13 вересня 2018 року

Відповідно до статті 9 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», пункту 6 По-
ложення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.02.1993 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про обрання представників громадськості до складу 
поліцейської комісії Управління поліції охорони з фізичної 

безпеки в місті Києві Національної поліції України
Рішення Київської міської ради № 1413/5477 від 20 вересня 2018 року

Відповідно до частини третьої статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи лист Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві Національної 
поліції України від 25.04.2018 № 594/43/46/01-2018, протокол № 10/66 засідання постійної комісії Київської міської 
ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції від 16.05.2018 та протокол № 12/68 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання 
корупції від 30.05.2018, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО– ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ВСЕЗНАЙКО» 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної  

загальної середньої освіти
Розпорядження № 1507 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 ре-
дакції 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 рішення Київської міської ради

від  27.09.2018  № 1524/5588

Звернення 
Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо зміни меж міста Києва

Про звернення до Верховної Ради України щодо зміни 
меж міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1524/5588 від 27 вересня 2018 року
Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю Укра-

їни – місто-герой Київ», з метою забезпечення потреб, прав та інтересів мешканців міста Києва та селища міського 
типу Коцюбинське Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про затвердження Додаткової  
угоди до Договору між  

Київською міською радою  
та Підгірцівською сільською радою  

Обухівського району Київської області
Рішення Київської міської ради № 1521/5585 від 27 вересня 2018 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, рішень Київської міської ради від 21 
грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» від 26 квітня 2018 року №801/4865 «Про 
внесення змін до Програми економічного i соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про збільшення розміру  
статутного капіталу комунального підприємства 

виконавчого органу Київради  
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київтеплоенерго»
Рішення Київської міської ради № 1517/5581 від 20 вересня 2018 року

Відповідно до статті 57, частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради 
від 08.12.2016 № 549/1553 «Про склад комісії 
Київської міської ради з питань поновлення прав 
реабілітованих» такі зміни:

1.1. Вивести зі складу комісії Київської міської 
ради з питань поновлення прав реабілітованих:

– Демську Лідію Володимирівну;
– Куценка Григорія Петровича;
– Колошмай Галину Володимирівну;
– Рибакову Ольгу Іванівну;

– Тиліщака Володимира Семеновича;
– Юшкевич Валентину Антонівну.
2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 

Київської міської ради «Хрещатик».
3. Контроль за виконанням цього рішення 

покласти на заступника міського голови – се-
кретаря Київської міської ради Прокопіва В. В.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Обрати представників громадськості до 
складу поліцейської комісії Управління поліції 
охорони з фізичної безпеки в місті Києві На-
ціональної поліції України:

– Слободенка Миколу Миколайовича;
– Щеглова Анатолія Васильовича.
2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 

Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВ-
НИЙ КОМПЛЕКС «ВСЕЗНАЙКО» (ідентифікаційний код 37047306, місцезнаходження: 04209,  
м. Київ, проспект Оболонський, будинок 39-в,) ліцензію на право провадження освітньої діяльності 
у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти у зв’язку з розширенням 
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти з ліцензованим об-
сягом 180 осіб.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
«ВСЕЗНАЙКО» у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження 
внести на відповідний рахунок територіального органу Державної казначейської служби України 

за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 згідно з додатком, плату за видачу ліцензії, 
яка становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на 
день видання цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Мондриївського В.М.

Голова В. Кличко
Додаток не друкується.  

Ознайомитися з ним можна на офіційному інтернет-порталі КМДА

Відповідно до статті 85 Конституції України до 
повноважень Верховної Ради України належить 
утворення і ліквідація районів, встановлення і 
зміна меж районів і міст, віднесення населених 
пунктів до категорії міст, найменування і пере-
йменування населених пунктів і районів.

Частиною другою статті 2 Закону України 
«Про столицю України – місто-герой Київ» вста-
новлено, що межі міста Києва встановлюються 
Верховною Радою України.

Згідно з рішеннями Київської міської ради 
від 30 січня 2001 року    № 162/1139 «Про адмі-
ністративно-територіальний устрій м. Києва» 
та  від 27 квітня 2001 року № 280/1257 «Про 
межі нових адміністративних районів м. Києва 
та організаційні заходи по проведенню адмі-
ністративно-територіальної реформи» в місті 
Києві утворено десять районів, затверджено 
межі нових адміністративних районів міста Києва 
та визначено, що на території Святошинського 
району міста Києва розташовано селище міського 
типу Коцюбинське, територія якого відноситься 
до Києво-Святошинського району Київської 
області, та визначено, що межа смт. Коцюбин-
ське проходить по діючій міській смузі Києва 
між забудованою територією селища і лісом 
Святошинського лісопаркового господарства.

Селище міського типу Коцюбинське є анкла-
вом міста Києва і не має шляхів автомобільного 
сполучення із жодним населеним пунктом, 
окрім міста Києва. Коцюбинське не входить до 
жодного адміністративного району міста Києва, 
проте «штучно» підпорядковано в сферах освіти 
та медицини Ірпінській міській раді.

Відповідно до рішення виконавчого комітету 
Ірпінської міської Ради народних депутатів від 
29 жовтня 1984 року № 547 «Об утверждении 
годового отчета о наличии и распределении 
земель по угодьям в границах  г. Ирпень на 1 
ноября 1984 года» площа селища Коцюбинське 
становить 87 га, яка з того часу в установленому 
законодавством порядку не змінювалась. Сьо-
годні ця територія є вкрапленою в межах міста 
Києва і обмежена землями лісогосподарського 
призначення, що перебувають в користуванні 
комунального підприємства «Святошинське 
лісопаркове господарство».

Враховуючи наведене, зважаючи на необ-
хідність розвитку та розширення міста Києва, 
просимо розглянути питання про розширення 
меж міста Києва шляхом приєднання селища 
міського типу Коцюбинське Київської області.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Направити звернення Київської міської 
ради до Верховної Ради України щодо зміни 
меж міста Києва згідно з додатком до цього 
рішення.

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань  місцевого самоврядування, ре-
гіональних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Затвердити Додаткову угоду до Договору 
про виділення та використання субвенції  від 06 
квітня 2018 року № 9, затвердженого рішенням 
Київської міської ради  від 21 червня 2018 року 
№ 978/5042, укладену 12 вересня 2018 року між 
Київською міською радою в особі Київського 
міського голови Кличка Віталія Володимировича, 
з однієї сторони, та Підгірцівською сільською 
радою Обухівського району Київської області в 

особі Підгірцівського сільського голови Кравченка 
Сергія Сергійовича, з іншої сторони. 

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Збільшити розмір статутного капіта-
лу комунального підприємства виконавчого 
органу Київради (Київській міській держав-
ній адміністрації) «Київтеплоенерго» на суму  
800 000 000,0 (вісімсот мільйонів грн) гривень 
за рахунок грошового внеску власника.

2. Виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) за-
безпечити внесення відповідних змін до статуту 
комунального підприємства виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адмі-
ністрації) «Київтеплоенерго в установленому 
Законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності та постійну комісію 
Київської міської ради з питань бюджету та со-
ціально-економічного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 104 (1916), вівторок, 2 жовтня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
2 жовтня 2018 р.

№106 (5157)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 11-à, 418-60-41):

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 231 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Áîãàòèðñüêà, 2-â, ïëîùåþ 146,9 êâ.ì âàðò³ñòþ 2 951 700 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 30.06.2018, ï³ä ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè 
ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ – 15,37 ãðí, ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè áåç ÏÄÂ – 2013,78 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 210 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,âóë. 
Éîðäàíñüêà, 22-à, ïëîùåþ 51,0 êâ.ì âàðò³ñòþ 1 040 600,0 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 30.06.2018, ï³ä ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî) îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ – 7,23 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 729,92 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 613 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Îçåðíà, 8-à, ïëîùåþ 145,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 778 800,0 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.07.2018, ï³ä ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, êð³ì êâàë³ô³êîâàíèõ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, îðåíäíà ñòàâêà – 1% (100,0 êâ.ì) òà 3% (íà ÷àñòèíó ïëîù³, ùî ïåðåâèùóº 100,0 êâ.ì); ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ – 25,88 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 3752,98 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 210 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,âóë. 
Éîðäàíñüêà, 22-à, ïëîùåþ 74,0 êâ.ì âàðò³ñòþ 1 562 100,0 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.07.2018, ï³ä ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè 
ñïîðòà (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ – 8,13 ãðí, ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè áåç ÏÄÂ – 146,34 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 8 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Âèøãîðîäñüêà, 6, ïëîùåþ 42,8 êâ.ì, âàðò³ñòþ 745 200,0 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.07.2018, ï³ä ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ – 5,18 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 1025,20 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíä³ 2 ðîêè 364 äí³;

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî Ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22: 332-35-56):

– îêðåìî ñòîÿ÷à íåæèòëîâà ñïîðóäà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 16-ë, ïëîùåþ 22,3 êâ. ì, 
âàðò³ñòþ 440 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 30.06.2018, ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, îðåíäíà ñòàâêà – 5%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 
êâ.ì – 82,21 ãðí áåç ÏÄÂ, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 1833,33 ãðí áåç ÏÄÂ, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì 
ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– îêðåìî ñòîÿ÷à íåæèòëîâà ñïîðóäà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 18-ä, ïëîùåþ 23,4 êâ. ì, 
âàðò³ñòþ 436 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ)ñòàíîì íà 30.06.2018, ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, îðåíäíà ñòàâêà – 5%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì – 
77,64 ãðí áåç ÏÄÂ, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 1816,67 ãðí áåç ÏÄÂ, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 2 ïîâåðñ³ íåæèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà,7-à 
ïëîùåþ 36,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 5 152,35 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.08.2018, ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿, áëà-
ãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ 
îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ (îðãàí³çàö³ÿ ìàº â³äïîâ³äàòè êâàë³ô³êàö³éíèì êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ïóíêòîì 4.8 Ïîëîæåííÿ 
ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 
415/1280), îðåíäíà ñòàâêà – 1 ãðí íà ð³ê, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî ïëàòè – 0,08 ãðí áåç ÏÄÂ, çàïðîïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â 

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. 
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîí-

ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 220– 222, 
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàí-

ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí 

(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» (òåë. 234-91-41)

1*

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 181,9 êâ. ì, 

çà àäðåñîþ: âóë. Ìàðøàëà 
Æóêîâà, 26 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëü-
íîãî îá’ºêòà ç ïðî-

äàæó íåïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàð³â

11634,57 23 269,14

ï/ð 2600230961001 
ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò Äí³ïðî» 
ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 05415852

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó 

äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî 
ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çà-
êîíîäàâñòâîì).

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;
– 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 âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: 
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äî-
ãîâîð³â 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 äî-
ãîâîð³ îðåíäè.

–*3à óìîâè, ùî îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê çä³éñíèòü ä³¿ ïî â³ä-
îêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä ³íøîãî òà ðîçìåæóâàííÿ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, à ñàìå, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äî-
çâîëè íà ïåðåáóäîâó/ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåííÿ, âèêîíàòè òà ïîãîäèòè 
ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³éñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â 
òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ (îáëàøòóâàííÿ ñàíâóçëà 
òà ðóêîìèéíèêà â ïðèì³ùåíí³ àïòåêè, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â âîäî-
ïîñòà÷àííÿ òà åëåêòðîåíåðã³¿).

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 þðè-

äè÷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 îôîðì-

ëåíó 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 êîí-
êóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ 
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ 
â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 19.10.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðå-
ùàòèê, 10, êàá. 522 î 12.00. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ 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 17.00 (êàá.509). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 
01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ 
ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò. – 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
**Ðåêî-
ìåíäî-
âàíèé 
ñòðîê 

îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè 

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé 
ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí (áåç 
ÏÄÂ)

*Ðîçì³ð 
àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí 
(áåç ÏÄÂ)

Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî– Ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 02232, 
ì. Êè¿â, âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 81/1 (òåë. 530-02-06) 

1

Íåæèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 18,00 êâ.ì 
çà àäðåñîþ 02232, 

ì. Êè¿â, âóë.Çàêðåâ-
ñüêîãî Ìèêîëè, 81/1

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, 
ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ 
ë³êè, îïòèêà (â ïðè-
ì³ùåííÿõ ë³êóâàëü-
íî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 

çàêëàä³â).

4 954,00 9 908,00 2 ðîêè 
364 äí³

ð/ð 26005640647601 â 
ÏÀÒ«ÓêðÑèááàíê» 
ÌÔÎ 351005 
Êîä ªÄÐÏÎÓ 26188308 
²ÏÍ 261883026523 
Ñâ.ïëàòíèêà 
ÏÄÂ 200148400

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

*Ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó, ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ï³ñëÿ ï³ä-
ïèñàííÿ 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 çà-

êîíîäàâñòâîì 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 âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, 
âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷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 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 ïðîòèïîæåæíèõ 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 ïîñâ³ä÷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 – ïëàò-

íèêà 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. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 29, êàá. 217, 2 ïîâåðõ, î 09.30. 

Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ 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 àäì³í³-
ñòðàö³ÿ, ê. 237, òåëåôîí 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.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü 

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

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

¹ 
ï/ï

Áàëàíñî-óòðè-
ìóâà÷ (þðè-

äè÷íà àäðåñà, 
êîíòàêòíèé 
òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çà-
ãàëüíà 
ïëîùà, 

êâ. ì

Îðåíä-
íà 

ñòàâêà 
ó %

Çàïðîïîíîâàíà 
çàÿâíèêîì ìåòà 

âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê 
îðåíäè 

çàïðîïî-
íîâàíèé 

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà 
1 êâ.ì, 

ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 
îðåíäè, 
ãðí áåç 

ÏÄÂ

1

Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà êë³í³÷íà 

ë³êàðíÿ ¹ 1 
Õàðê³âñüêå 
øîñå, 121, 

(òåë. 564-65-34)

3 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå 
øîñå, 121, 

êîðïóñ 1
173,20 11

Ðîçì³ùåííÿ 
ïðèâàòíîãî 

çàêëàäó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ â 

ë³êóâàëüíî-ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ 

çàêëàäàõ

Ñòàíîì íà 31.07.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 174,31 30191,33 3293600,0

2

ÊÏ «Ïëå-
ñî» (02660, 

ì. Êè¿â, 
Ìèê³ëüñüêî-

Ñëîá³äñüêà, 7, 
òåë.541-06-96)

í/ñïî-
ðóäà 

(òóàëåò)

Äí³ïðîâ-
ñüêèé ð-í, 
Êè¿â – ïàðê 

Äðóæáè 
Íàðîä³â, 

á/í,-Ä.13, 
«×îðòîðèé»

40,8 4

Ðîçì³ùåííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ âáè-

ðàëüí³ (ñåçîííî 
ç 01 òðàâíÿ ïî 

31 æîâòíÿ êàëåí-
äàðíîãî ðîêó)

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 41,55 1695,33 508600,0

3

í/ñïî-
ðóäà 

(ïàâ³ëü-
éîí)

Äí³ïðîâ-
ñüêèé ð-í, 

Êè¿â – 
óðî÷èùå, 
á/í, «×îð-

òîðèé», 
ä³ëüíèöÿ – 

13, ïàðê 
Äðóæáè 
Íàðîä³â

100,0 6

Ðîçì³ùåííÿ 
ñêëàä³â, êàìåð 

ñõîâó (ñåçîííî ç 
01 òðàâíÿ ïî 31 
æîâòíÿ êàëåí-
äàðíîãî ðîêó)

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 95,01 9501,00 1900200,0

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

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

ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé (Âàëåð³ÿ 
Ëîáàíîâñüêîãî), 146-148 (Øêîëà ²²-²²² ñòóïåí³â ¹ 319 
³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî ì³ñòà Êèºâà). Çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ: 187,00 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, 
êð³ì êâàë³ô³êîâàíèõ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (çà-
ÿâíèêîì 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: 3 227 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 5191,39 ãðí. áåç ÏÄÂ. (çà 100,00 

êâ. ì – 1438,06 ãðí áåç ÏÄÂ, çà 87,00 êâ. ì – 3753,33 
ãðí áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. Ãîëî-
ñ³¿âñüêèé, 118-á, ì. Êè¿â, 03127, òåë. 257-81-41,257-12-57).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 
Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 
îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

ÄÎÄÀÒÎÊ      äî ëèñòà â³ä 25.09.2018 ¹ 60-02/3265
Ïîâ³äîìëåííÿ

Àäì³íêîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 29.08.2018 
¹ 60/47-ðï/ê ïðî ïî÷àòîê ðîçãëÿäó ñïðàâè ¹ 105/60/47-ðï/ê.18 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ÒÎÂ «À ÏËÞÑ 
ÁÓÄ» (37413138) ïîðóøåííÿ ÇÅÊ, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 13 ñò. 50 ÇÓ «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿».

Ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé ïîòåðï³â âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè 
êàòåãîð³ÿ 3, ñåð³ÿ Á, ¹ 224571 íà ³ì’ÿ Ïºë³õîâà Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à 
ââàæàòè íåä³éñíèì.
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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 64954

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 урочисто відкрили 56-й конгрес 
Всесвітньої боксерської ради (WBC) 

Київрада заборонила 
продаж спиртного вночі 
в МАФах і магазинах

Із 1 жовтня змінилися 
правила використання 
паркувальних талонів

Збільшено суму персональної 
стипендії дітям за видатні 
досягнення в навчанні

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

В ЦЕРЕМОНІЇ взяли участь вічний 
чемпіон WBC, мер Києва Віталій 
Кличко, президент Всесвітньої 
боксерської ради (WBC) Маурісіо 
Сулейман, легенди світового боксу 
Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, 
Володимир Кличко та інші. При-
їхали до міста також і президенти 
федерацій країн-членів WBC, судді, 
спортивні менеджери та функціо-

нери, усього понад 700 учасників 
зі 166 країн світу. 

«Ми раді вітати всіх гостей у 
столиці України. Я щасливий, що 
нам вдалося зібрати стількох зірок. 
Протягом тижня обговорюватиме-
мо подальшу стратегію розвитку 
світового боксу, – зазначив Віта-
лій Кличко. – І мені надзвичайно 
приємно, що вперше не довелося 

їхати на конгрес WBC кудись дуже 
далеко. Бо цю велику подію вперше 
приймає моє рідне місто». 

Президент ВБР (WBC) Маурісіо 
Сулейман у вітальному слові до 
учасників конгресу відзначив ви-
соку підготовку Києва до заходу. 

Легендарний чемпіон Ленокс 
Льюіс перед початком церемонії 
відзначив, що з радістю скорис-
тався можливістю вдруге відві-
дати Київ. «Я щасливий зустріти 
тут моїх друзів братів Кличків. 
Приємно також бачити стільки 
усміхнених людей на вулицях 
міста. Переконаний, цей конгрес 
стане одним з найкращих за істо-
рію його проведення», – зазначив 
Ленокс Льюіс. 

Подякував за запрошення до 
столиці України і легенда сві-
тового боксу Евандер Холіфілд. 
«Мені приємно бути в цьому міс-
ті, в Україні. Це для мене велика 
честь, адже тут зібралися члени 
найкращої в світі боксерської ор-
ганізації – WBC», – сказав Евандер 
Холіфілд   

У ЧЕТВЕР на пленарному засіданні Київради депу-
тати прийняли рішення, яке передбачає обмеження 
продажу спиртовмісних напоїв з 23.00 до 10.00. Зо-
крема заборонено торгівлю вином, пивом (крім без-
алкогольного), алкогольними та слабоалкогольними 
напоями в МАФах і стаціонарних об’єктах торгівлі. 
Правило не поширюватиметься на заклади ресторан-
ного господарства – кафе, бари, заклади громадського 
харчування тощо. 

«Ми виконали волю киян і завдання мера – забо-
ронили продаж алкоголю вночі. Сьогодні столиця діє 
винятково в рамках законодавства України. Віднедавна 
міста мають право самостійно встановлювати часові 
межі на продаж спиртного. Всім алкогольним лобістам 
на зло – ми відстояли позицію киян. Нині від 70 до 80 
відсотків громадян проти нічної торгівлі алкоголем», 
– зазначив депутат Київради Владислав Михайленко. 

За його словами, цього разу місто повноцінно 
контролюватиме роботу МАФів і стаціонарних об’єктів 

торгівлі. «Згідно з документом, передбачається, що 
Департамент міського благоустрою КМДА отримає 
функції контролю за підприємцями, які не виконува-
тимуть встановлені обмеження. На всіх порушників 
чекають адмінстягнення», – пояснив депутат. 

У мерії переконані, що прийняття даного проекту 
рішення дозволить зменшити обсяги вживання ал-
когольних напоїв у Києві. Це, у свою чергу, знизить 
рівень злочинності та смертності, а також збільшить 
тривалість життя населення  

ВІДУЧОРА змінилися правила використання місячних пар-
кувальних талонів, квартальних абонементів, а також їхній зо-
внішній вигляд. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив 
заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Він звернув увагу, що на 
талоні з’явилось поле для обов’язкового заповнення автомобіль-
ного номера. Відтепер кожен талон закріплено тільки за однією 
машиною. Без заповнення графи талон є недійсним.

Придбати талони та абонементи можна: онлайн із безкоштов-
ною доставкою через сервіс КП «ГіОЦ» КМДА: 
  https://www.gioc.kiev.ua/cabinet/instant-payments/

parkservice/; 
  у кіосках: http://parkservis.kiev.ua/services/pay/talony-

fi ksovanoyi-vartosti; 
  через агентів чи безпосередньо в офісі КП «Київтранс-

парксервіс» (телефон для довідок – (044) 383-20-37). 
Абонемент на місяць у всіх зонах коштує 630 грн, у II та III 

зоні – 441 грн, у III зоні – 315 грн. 
Абонемент на квартал – 1465 грн із можливістю користуватись 

будь-яким паркувальним майданчиком підприємства протягом 
трьох місяців. 

Придбаний талон потрібно покласти на панель під лобове скло 
або скористатися утримувачем і закріпити на дзеркалі заднього 
виду. 

Нагадаємо, що кожен талон на паркування захищено гологра-
мою та унікальним ідентифікаційним номером. Дизайн талонів 
змінюється щомісяця   

ДЕПУТАТИ Київради затвердили збільшення розміру персональних 
стипендій дітям за видатні досягнення в навчанні. Відповідно до рі-
шення, кошти виплачуватимуть щомісяця в розмірі 1000 грн (з 1 верес-
ня по 30 червня). Таким чином грошова винагорода зростає з 2 700 до 
10 000 грн. Відбір претендентів здійснюватиметься за рейтин-
говою системою шляхом голосування членів конкурсної комісії, 
враховуючи їхні досягнення у навчанні. 

«Всі учні, яким призначаються стипендії, мають високі досягнення 
у науково-дослідницькій діяльності, публікації у науково-популярних 
виданнях та беруть участь у науково-практичних конференціях і 
семінарах. Стипендіати є призерами Всеукраїнських та міських 
предметних олімпіад, Всеукраїнського та міського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, міжнародних конкурсів та інтелектуальних турнірів. 
Також учні мають високі досягнення в навчанні та мистецтві, 
беруть активну участь у суспільному житті свого навчального 
закладу», – зазначила голова постійної комісії Київради з питань 
освіти Ганна Старостенко. 

Окрім того, було затверджено список стипендіатів в галузі 
освіти за видатні досягнення в навчанні. У відповідному пере-
ліку 100 дітей  

ПРО  ЦЕ  ЗАЯВИВ  в інтерв’ю 
«OpenKyiv» директор Департаменту 
земельних ресурсів КМДА Петро 
Оленич. 

«Ми актуалізуємо дані щодо 
розподілу земель за користу-
вачами та зареєструємо право 
комунальної власності за тери-
торіальною громадою Києва на 
всі ділянки, що їй належать. Це 
означатиме де-факто завершення 
земельної реформи в нашому міс-
ті, а також передуватиме запуску 
ринку земель у Києві», – пояс-
нив він. На думку Петра Оленича, 
це дасть значний поштовх для 
приходу великих інвестиційних 

компаній у столицю та активізує 
середній і малий бізнес. 

«Глобальне завдання нашої 
команди – створити збалансо-
вану модель взаємовідносин між 
землекористувачем та міською 
владою. Нам потрібно розробити 
механізм, який забезпечить від-
повідальне ставлення міста до 
користувача, а користувача – до 
своїх обов’язків перед громадою 
при користуванні ділянкою. У 

такий спосіб отримаємо цільове, 
ефективне та бережливе ставлення 
користувача до землі. А місто, 
своєю чергою, поважатиме та 
захищатиме інтереси землеко-
ристувача як суб’єкта, що сплачує 
кошти в бюджет», – запевнив Пет-
ро Оленич. 

Зазначену Концепцію мають 
доопрацювати у питаннях підви-
щення рівня дотримання правил 
паркування та оплати послуг  

У 2019-му проведуть повноцінну 
інвентаризацію міських земель
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