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Ні – безладу та свавіллю!Ні – безладу та свавіллю!
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«У НАС сталася неприпустима ситуація. 
Перед початком засідання побили депу-
тата Київради Сергія Гусовського. Його 
облили зеленкою, збили з ніг та витягли 
на вулицю. Зараз депутат у лікарні. Також 
влаштували безлади на першому поверсі 
приміщення КМДА, – зазначив мер Києва 
Віталій Кличко. – Поліція розбереться із 
цією ситуацією. Ми звертаємося до керів-
ництва правоохоронних органів, негайно 
виявити усіх винних у безладах та побитті 
і притягнути їх до відповідальності. Ми за-
просили сюди керівника столичної поліції 
доповісти депутатам про дії правоохоронців 
у з’ясуванні того, що відбулося. Такі про-
вокації треба присікати!». 

По обіді в кулуарах Київради відбувся 
брифінг депутатської групи «Київська ко-
манда» з приводу вранішнього нападу на 
їхнього керівника. 

Очільник депутатської групи «Київська 
команда» Сергій Гусовський пов’язує напад 
на себе з боротьбою за музей на Поштовій 
площі та екопарк «Осокорки». Він зауважив, 
що саме учора, 4 жовтня, у Київраді мало 
розглядатися два резонансних проекти рі-
шення, суб’єктом яких він виступає. Йдеться 
про припинення інвестиційного договору 
з компанією, яка планує будівництво під-
земного ТРЦ на Поштовій та створення 
еко-парку «Осокорки». 

«Головний меседж, який сьогодні отри-
мали кияни – в столиці є безкарність. Тут 
живуть люди, яким вигідно, щоб в місті був 
хаос і руйнація. Але тут не буде безладу. Після 
нападу на мене поліція затримала 19 осіб і 
нині проводить слідчі дії. Важливо, щоб ці 
люди не стали «цапами-відбувайлами». Треба 
знайти замовника. Проблемою для Києва 
є не виконавці. Справжніми злочинцями 

є замовники. Вони загроза не лише для 
столиці, а й для країни загалом», – заявив 
Сергій Гусовський. – Навіть після того, що 
трапилося, гарантую: ми і надалі боротиме-
мося за музей на Поштовій та недопущення 
зведення сорока 25-поверхівок там, де має 
бути парк «Осокорки»». 

За фактом нападу поліція розпочала 
два кримінальні провадження: за статтею 
296 (хуліганство) та 342 (опір працівнику 
правоохоронного органу). 

«Осіб затримано в порядку статті 208 КПК, з 
ними проводяться слідчі дії, збирають докази, 
опитують свідків, аби пред’явити підозри. 
У подальшому можливі додаткові кваліфі-
кації. Я вважаю, це була спланована акція. 
Наразі є три попередні версії: громадська 
діяльність, депутатська діяльність і основна 
версія – політична діяльність, оскільки був 
вихід з фракції і створення нової групи. Але 
наша думка у результаті спілкування з по-
терпілими, можливо, буде змінена», – повідо-
мив заступник голови Національної поліції 
України – начальник Головного управління 
Національної поліції у м. Києві Андрій Кри-
щенко на засіданні Київської міської ради. 

За словами Андрія Крищенка, на 4 жов-
тня було подано три заявки на проведення 
мітингів біля стін мерії. Нацполіція виді-
лила достатню кількість поліцейських для 
охорони громадського порядку. 

Наразі стан Сергія Гусовського задовіль-
ний. «Я почуваюся добре. Переконаний, що 
поліція зробить все, що від неї залежить, аби 
знайти замовників», – підкреслив депутат 
Київради Сергій Гусовський �

 �  Група осіб намагалася перешкодити діяльності народних 
обранців, скоївши напад на депутата Київради

У Києві привітають 
захисників України 
всіх поколінь 

Святковими зустрічами, патріотичними акціями та 
молебнем за мир привітають у Києві захисників 
України всіх поколінь. Із метою гідного вшану-
вання воїнів у столичній мерії затверджено план 
заходів. Крім виставок, концертів, фестивалів 
і патріотичних акцій до свята передбачено 
надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги окремим категоріям киян у рамках 
міської цільової програми «Турбота. Назустріч 
киянам» на 2016–2018 роки». 

Зокрема 6 жовтня відбудеться міський націо-
нально-патріотичний фестиваль «Патріотичний 
NON-STOP» (Національний історико-архітек-
турний музей «Київська фортеця»). 

10 жовтня з 15.00-17.00 – святкова зустріч 
керівництва Києва з військовослужбовцями, 
учасниками АТО, операції Об’єднаних сил, ве-
теранами війни та військової служби, пред-
ставниками ГО ветеранів (Колонна зала КМДА, 
вул. Хрещатик, 36). 

10–16 жовтня – книжкова виставка та огляд 
літератури «Одна Батьківщина і двох не буває» 
(Музей гетьманства). 

10–17 жовтня – виставка «Українське ко-
зацтво. Погляд у минуле» (із матеріалів фондів 
Національного історико-архітектурного музею 
«Київська фортеця»). 

11 жовтня з 11.00-12.00 – концерт для ве-
теранів війни, учасників АТО, які перебувають 
на лікуванні у Київському міському клінічно-
му госпіталі ветеранів війни (Пуща-Водиця, 
вул. Ф. Максименка, 26). 

11 жовтня о 14.00 – зустріч із учасниками 
АТО «Живе України і слава, і воля!» (Публічна 
бібліотека імені Лесі Українки). 

11 жовтня – патріотичний проект «Сила не-
скорених» (Київський палац дітей та юнацтва). 

12 жовтня – науковий круглий стіл «Покрова 
Пресвятої Богородиці в історії української культу-
ри та українського війська» (Музей гетьманства). 

12 жовтня з 10.00-10.30 – покладання квітів 
до могили Невідомого солдата (Парк Вічної 
Слави). 

11–14 жовтня – патріотична акція «Козацька 
Покрова» на Контрактовій площі (пішохідна зона 
вул. Петра Сагайдачного та Контрактової площі). 

14 жовтня з 18.00-21.00 – суспільно-мис-
тецька акція «Вони присягнули на мир і волю» 
(Палац спорту). 

14 жовтня – загальноміський святковий захід 
до Дня захисника України (вул. Хрещатик, 36, 
біля будівлі КМДА). 

14 жовтня – святкова концертна програма 
«Мужні та незламні» за участю художніх ама-
торських колективів (культурно-мистецький 
об’єкт «Співоче поле»). 

Крім того, протягом жовтня за участю учнів і 
студентів триватимуть виховні години, тематичні 
лекції, проекти, конкурси, квести, мистецькі та 
просвітницькі заходи, конференції, круглі столи, 
зустрічі з ветеранами війни, учасниками АТО, 
екскурсії до музеїв, меморіальні заходи біля 
пам’ятних дощок, розташованих на закладах 
освіти. 

Також, за сприяння КМДА на Майдані Неза-
лежності відкрито інформаційний виставковий 
проект, 11–16 жовтня тут відбудеться захід 
«Армія. Мова. Віра», 13 – 15 жовтня на Михай-
лівській площі – виставка зразків озброєння, 
військової техніки, матеріально-технічних засобів, 
13 жовтня з 12.00 до 23.00 у парку ім. Тараса 
Шевченка пройде захід «Зустрічаємо день за-
хисника України разом».
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Учора мер Києва Віталій Кличко оголосив, що початок сесійного 
засідання Київради перенесено через безлади на першому поверсі 
приміщення КМДА та побиття депутата Київради Сергія Гусовського. 
Напад стався через декілька хвилин після закінчення виступу 
депутата на акції «Київрада, годі спати!» на підтримку проектів 
рішень щодо припинення інвестиційного договору з компанією, 
яка планує будівництво підземного ТРЦ на Поштовій та створення 
еко-парку «Осокорки». За фактом нападу поліція розпочала два 
кримінальні провадження. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

В кулуарах Київради відбувся брифінг депутатської групи «Київська команда» з приводу вранішнього нападу на їхнього очільника Сергія Гусовського
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 15 листопада 2016 року №411/1415 «Про 
затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і 

використання коштів пайової участі замовників у розвитку 
інфраструктури міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 1370/5434 від 13 вересня 2018 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання місто-

будівної діяльності» та з метою вдосконалення порядку залучення, розрахунку розміру і використання 
коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 13.09.2018 № 1370/5434

Зміни до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів 
пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 15 листопада 2016 року

№411/1415

1. Âíåñòè çì³íè â ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó 
¹ 411/1415 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó 
çàëó÷åííÿ, ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ³ âèêîðèñ-
òàííÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèê³â 
ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà» 
âèêëàâøè éîãî â òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà çàïðîâàäèòè ñïåö³àë³çîâà-
íèé ïðîãðàìíèé êîìïëåêñ äëÿ ðîçðàõóíêó 
ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà ïîäàííÿ äîêóìåíò³â 
÷åðåç çàñîáè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó 
ç íàêëàäåííÿì åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî 
ï³äïèñó (äàë³ – ïðîãðàìíèé êîìïëåêñ) äî 
31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó.».

2. Âíåñòè çì³íè â ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó 
¹ 411/1415 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó 
çàëó÷åííÿ, ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ³  âèêîðèñ-
òàííÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèê³â 
ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà» 
äîïîâíèâøè éîãî íîâèìè ïóíêòàìè 9 òà 
10 òàêîãî çì³ñòó:

«9. Âñòàíîâèòè, ùî íà ïåð³îä ç ìîìåíòó 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ ïî 31.12.2018 
â ïóíêòàõ 6.4 òà 6.5 Ïîðÿäêó â ôîðìóë³ 
ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàñòî-
ñîâóâàòè ïîíèæóþ÷èé êîåô³ö³ºíò 0,50 ÿê 
äëÿ æèòëîâèõ, òàê ³ äëÿ íåæèòëîâèõ ïëîù.

Âñòàíîâèòè, ùî íà ïåð³îä ç 01.01.2019 
ïî 31.12.2019 â ïóíêòàõ 6.4 òà 6.5 Ïîðÿäêó â 
ôîðìóë³ ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 
çàñòîñîâóâàòè ïîíèæóþ÷èé êîåô³ö³ºíò 0,80 
äëÿ íåæèòëîâèõ ïëîù çà óìîâè, ùî îá’ºêò 
áóä³âíèöòâà ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é 

ä³ëÿíö³, ÿêà íàëåæèòü çàìîâíèêó íà ïðàâ³ 
âëàñíîñò³.

10. Çàçíà÷åí³ ïîíèæóþ÷³ êîåô³ö³ºíòè 
çàñòîñîâóþòüñÿ çà óìîâè ñïëàòè íàðàõî-
âàíî¿ çà ï³ëüãîâîþ ñòàâêîþ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 
ó â³äïîâ³äíîìó ðîö³.». 

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 9-11 ââàæàòè 
ïóíêòàìè 11-13.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïîðÿäêó çàëó÷åííÿ, 
ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèê³â ó ðîçâèòêó ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 
ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 411/1415, ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè, ùî çâåðíåííÿ çàìîâíèê³â 
ç ïèòàíü ïàéîâî¿ ó÷àñò³, ÿê³ áóëè ïîäàí³ â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó çàëó÷åííÿ, ðîçðàõóíêó 
ðîçì³ðó ³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 
çàìîâíèê³â ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà 
Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó 
¹ 411/1415, íà ìîìåíò íàáðàííÿ öèì 
ð³øåííÿì ÷èííîñò³, ðîçãëÿäàþòüñÿ ³ç óðà-
õóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ öèì ð³øåííÿì.

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

6. Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

òà/àáî ðåêîíñòðóêö³¿ (³íâåñòèö³éí³ äîãîâîðè, 
óãîäè ïðî äåëåãóâàííÿ ôóíêö³é çàìîâíèêà 
òà ³íø³ äîêóìåíòè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà);

– ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðàâîâñòàíîâëþþ÷³ 
äîêóìåíòè íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (ÿêùî ïå-
ðåäáà÷åíî), âèêëàäåíà ó òåêñò³ çâåðíåííÿ.».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàö äåâ’ÿòèé ââàæàòè 
â³äïîâ³äíî àáçàöîì îäèíàäöÿòèì.

Ï³äïóíêò 5.1.2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«5.1.2. Ïðè çâåðíåíí³ çàìîâíèêà (-³â) 

Äåïàðòàìåíò ïåðåâ³ðÿº äîêóìåíòè, ùî ïî-
ñâ³ä÷óþòü îñîáó çàìîâíèêà (-³â) òà éîãî (¿õ) 
ïðåäñòàâíèêà (-³â) òà ï³äòâåðäæóþòü éîãî 
(¿õ) â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ 
íà ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü.».

Â ï³äïóíêò³ 5.1.3 äðóãå ðå÷åííÿ àáçàöó 
òðåòüîãî âèêëþ÷èòè.

4. Ó ïóíêò³ 5.2 ðîçä³ëó V Ïîðÿäêó:
Â ï³äïóíêò³ 5.2.8 àáçàö äðóãèé äîïîâíèòè 

ñëîâàìè «, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
ñòàòòåþ 601 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.».

Â ï³äïóíêò³ 
5.2.10 àáçàö äðóãèé âèêëþ÷èòè, ó çâ’ÿçêó 

ç öèì àáçàöè ç òðåòüîãî ïî øîñòèé ââàæàòè 
â³äïîâ³äíî àáçàöàìè ç äðóãîãî ïî ï’ÿòèé.

5. Ó ïóíêò³ 5.3 ðîçä³ëó V Ïîðÿäêó:
Ï³äïóíêò 5.3.1 äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì 

äðóãèì òàêîãî çì³ñòó:
«Äîâ³äêà ïðî âèêîíàííÿ óìîâ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 

ìîæå íàäàâàòèñÿ ÿê íà äîãîâ³ð ïðî ïàéîâó 
ó÷àñòü â ö³ëîìó, òàê ³ íà îêðåìó ÷åðãó, ïóñêî-
âèé êîìïëåêñ, ÿê³ º ïðåäìåòîì äîãîâîðó.».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàö äðóãèé ââàæàòè 
â³äïîâ³äíî àáçàöîì òðåò³ì.

6. Ó ïóíêò³ 6.3 ðîçä³ëó VI Ïîðÿäêó:
Â àáçàö³ ïåðøîìó ñëîâà «ïîçèòèâíèì 

âèñíîâêîì äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåð-
òèçè ³ àêòóàëüí³ñòü ÿêî¿» çàì³íèòè ñëîâàìè 
«åêñïåðòíèì çâ³òîì (îö³íêîþ) äåðæàâíî¿ åêñ-
ïåðòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ àêòóàëüí³ñòü ö³í â ÿê³é».

7. Ó ïóíêò³ 6.4 ðîçä³ëó VI Ïîðÿäêó: 
äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:
«Ïðè öüîìó, äëÿ áàãàòîïîâåðõîâèõ æèò-

ëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè 
ïðèì³ùåííÿìè æèòëîâà ÷àñòèíà âæèâàºòüñÿ â 
ðîçóì³íí³ ïëîùà æèòëîâèõ ïîâåðõ³â (çàãàëüíà 
ïëîùà êâàðòèð, ïëîùà ì³ñöü   ñï³ëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ ³ ò.ï. òàêèõ ïîâåðõ³â), äëÿ ïðèâàòíèõ 
(³íäèâ³äóàëüíèõ), ñàäîâèõ, äà÷íèõ áóäèíê³â 
òà êâàðòèð æèòëîâà ÷àñòèíà âæèâàºòüñÿ â 
ðîçóì³íí³ çàãàëüíà ïëîùà òàêèõ îá’ºêò³â.».

8. Ó ïóíêò³ 6.5 ðîçä³ëó VI Ïîðÿäêó: 
Äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:
«Ó âèïàäêó, ÿêùî âíàñë³äîê ðåêîíñòðóêö³¿ 

çá³ëüøóºòüñÿ îäèí âèä ïëîù (æèòëîâà/ íå-
æèòëîâà) çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ ³íøîãî âèäó 
ïëîù, ïàéîâà ó÷àñòü íàðàõîâóºòüñÿ ò³ëüêè íà 
çàãàëüíå çá³ëüøåííÿ ïëîù³ çà íîðìàòèâîì, 
ùî â³äïîâ³äàº âèäó ïëîù, ùî çá³ëüøóºòüñÿ.».

9. Ïóíêò 6.8 ðîçä³ëó VI Ïîðÿäêó âèêëàñòè 
â òàê³é ðåäàêö³¿:

«6.8. ßêùî òåõí³÷íèìè óìîâàìè ùîäî 
³íæåíåðíîãî òà/àáî òðàíñïîðòíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ îá’ºêòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü 
áóä³âíèöòâà çàìîâíèêîì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ 
òà/àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿ (êð³ì ìåðåæ, ïðè-
çíà÷åíèõ äëÿ ïåðåäà÷³ òà ðîçïîä³ëó åëåêòðè÷-
íî¿ åíåðã³¿, òðóáîïðîâîä³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ 
ðîçïîä³ëó ïðèðîäíîãî ãàçó, òðàíñïîðòóâàííÿ 
íàôòè òà ïðèðîäíîãî ãàçó), òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ïîçà ìåæàìè éîãî çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çà çâåðíåííÿì 
çàìîâíèêà ïî öüîìó îá’ºêòó çìåíøóºòüñÿ íà 
âàðò³ñòü ôàêòè÷íî ïåðåäàíèõ äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà òàêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà/àáî îá’ºêò³â 
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ó 
ðàç³, ÿêùî áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ 
òà/àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè çä³éñíþºòüñÿ ³íâåñòîðîì, 
çàëó÷åíèì çàìîâíèêîì â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó, ðîçì³ð ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèêà ïî 
öüîìó îá’ºêòó òàêîæ çìåíøóºòüñÿ íà âàðò³ñòü 
ôàêòè÷íî ïåðåäàíèõ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òàêèõ 
ìåðåæ òà/àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ï³ä âàðò³ñòþ ïåðåäàíèõ 

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ 
òà/àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ìàºòüñÿ íà óâàç³ ¿¿ êîøòîðèñíà 
âàðò³ñòü, ÿêà â³äïîâ³äàº ôàêòè÷íîìó îáñÿãó òà 
âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî êîæíîìó îá’ºêòó 
ïåðåäà÷³. Ï³äñòàâîþ äëÿ çàðàõóâàííÿ âàðòîñò³ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿ òà 
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà çìåíøåííÿ 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ º:

– ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðèéíÿòòÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿ òà òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

– àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, óêëàäåíèé ì³æ 
çàìîâíèêîì òà Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (òà çà íåîáõ³äí³ñòþ 
áàëàíñîóòðèìóâà÷åì òàêèõ îá’ºêò³â) ïðî 
ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ îá’ºêò³â ³íæåíåðíèõ 
ìåðåæ àáî îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

– âèñíîâîê Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî 
ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ðåçóëüòàòàìè 
ïåðåâ³ðêè âàðòîñò³ (áåç óðàõóâàííÿ ïîäàòêó 
íà äîäàíó âàðò³ñòü) òà îáñÿã³â ôàêòè÷íî âè-
êîíàíèõ ðîá³ò âàðòîñò³ çà êîøòîðèñîì ïî 
êîæíîìó îá’ºêòó.

Íà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â³ä-
íîñèòüñÿ âàðò³ñòü, ï³äòâåðäæåíà âèñíîâêàìè 
Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî 
êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), àëå íå á³ëüøå 
âàðòîñò³, âèçíà÷åíî¿ â ð³øåíí³ óïîâíîâàæå-
íîãî îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðî 
ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî îá’ºêòà ³íæåíåðíî¿ 
òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

Ð³øåííÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ ð³çíèö³ ì³æ 
ðîçì³ðîì ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà ïåðåäàíèìè 
³íæåíåðíèìè ìåðåæàìè òà/àáî îá’ºêòàìè 
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
øëÿõîì çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 
çàìîâíèêó çà ³íøèìè îá’ºêòàìè áóä³âíèöòâà 
öüîãî çàìîâíèêà ïðèéìàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ðàäà íà ï³äñòàâ³ çâåðíåííÿ çàìîâíèêà òà ï³ñëÿ 
âèçíà÷åííÿ Äåïàðòàìåíòîì ðîçì³ðó ïàéîâî¿ 
ó÷àñò³, ç óðàõóâàííÿì øòðàôíèõ ñàíêö³é â 
ðàç³ íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ¿õ çà-
ñòîñóâàííÿ. Íà çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïàéîâî¿ 
ó÷àñò³ â³äíîñèòüñÿ âàðò³ñòü, ï³äòâåðäæåíà 
âèñíîâêàìè Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî 
ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), àëå íå 
á³ëüøå âàðòîñò³ (áåç óðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà 
äîäàíó âàðò³ñòü), âèçíà÷åíî¿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî 
ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî îá’ºêòà ³íæåíåðíî¿ 
òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.».

10. Ó ïóíêòó 6.9 ðîçä³ëó VI Ïîðÿäêó:
Â àáçàö³ ï’ÿòîìó ñëîâà «ç óðàõóâàííÿì 

ÏÄÂ» çàì³íèòè ñëîâàìè «áåç óðàõóâàííÿ 
ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü».

Äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì øîñòèì òàêîãî 
çì³ñòó:

«– àêòóàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ç Äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî 
ï³äòâåðäæóº ïðàâî âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé îá’ºêò 
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.».

Â àáçàö³ ñüîìîìó ï³ñëÿ ñë³â «òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» äîïîâíèòè ñëîâàìè 
«áåç óðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàöè øîñòèé òà ñüîìèé 
ââàæàòè àáçàöàìè ñüîìèì òà âîñüìèì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â ðîçä³ë³ II Ïîðÿäêó:
Ïóíêò 2.1 äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òà-

êîãî çì³ñòó:
«Çàìîâíèêàìè â ðîçóì³íí³ öüîãî Ïîðÿäêó 

òàêîæ º îñîáè, ÿêèì â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
äåëåãîâàí³ ôóíêö³¿ çàìîâíèêà.».

Ïóíêò 2.2 äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òà-
êîãî çì³ñòó:

«Äî ðåêîíñòðóêö³¿ â ðîçóì³íí³ öüîãî Ïî-
ðÿäêó òàêîæ â³äíîñÿòüñÿ âñ³ âèäè ðîá³ò, çà 
ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ â³äáóëèñü çì³íè çàãàëüíî¿ 
ïëîù³ îá’ºêòà.».

2. Ó ïóíêò³ 4.2 ðîçä³ëó IV Ïîðÿäêó:
Äîïîâíèòè íîâèìè àáçàöàìè ÷åòâåðòèì 

òà ï’ÿòèì òàêîãî çì³ñòó: 
«– îá’ºêò³â â ÷àñòèí³ ïëîù ïðèì³ùåíü (â 

òîìó ÷èñë³ âáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ â 
æèòëîâèõ áóäèíêàõ) çàêëàä³â äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè, ñïîðóäæåíèõ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî 
âèìîã ÄÁÍ Á.2.2.-12:2018 (ôóíêö³îíàëüíå 
ïðèçíà÷åííÿ òàêèõ ïðèì³ùåíü ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî äàíèõ òåõí³÷íî¿ 
³íâåíòàðèçàö³¿);

– îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà, çà óìîâè ñïî-
ðóäæåííÿ íà ö³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îá’ºêò³â 
ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (äîøê³ëüí³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè) â ðàç³, ÿêùî ñïîðóäæåííÿ òàêèõ 
îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çä³éñíþ-
ºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ 

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ îñòàíí³õ 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïðè öüîìó âàðò³ñòü 
áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ïîâèííà äîð³âíþâàòè àáî ïåðåâèùóâàòè 
ðîçì³ð Ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çà îá’ºêòîì;».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàöè 4-11 ââàæàòè àá-
çàöàìè 6-13. 

Äîïîâíèòè íîâèìè àáçàöàìè 14-15 òà-
êîãî çì³ñòó:

– áóä³âë³ äëÿ êóëüòîâî¿ òà ðåë³ã³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ (çã³äíî ç äåðæàâíèì êëàñè-
ô³êàòîðîì áóä³âåëü òà ñïîðóä) ï³ä êëàñ 
1272.1 «öåðêâè, ñîáîðè, êîñòüîëè, ìå÷åò³, 
ñèíàãîãè òîùî».

Ó ðàç³ çì³íè ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 
ïåðåïðîô³ëþâàííÿ îá’ºêò³â, ÿê³ ï³äïàäàþòü 
ï³ä íåçàëó÷åííÿ äî ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³, 
çàìîâíèêè çîáîâ’ÿçàí³ âèð³øèòè ïèòàííÿ 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.».

3. Ó ïóíêò³ 5.1 ðîçä³ëó V Ïîðÿäêó:
Ó ï³äïóíêò³ 5.1.1 â àáçàö³ ï’ÿòîìó ñëîâà 

«ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ 
åêñïåðòèçè» çàì³íèòè ñëîâàìè «åêñïåðò-
íîãî çâ³òó (îö³íêè) äåðæàâíî¿ åêñïåðòíî¿ 
îðãàí³çàö³¿».

Ï³äïóíêò 5.1.1 äîïîâíèòè íîâèìè àáçàöàìè 
äåâ’ÿòèì òà äåñÿòèì òàêîãî çì³ñòó:

«– äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàòóñ 
çàÿâíèêà ÿê çàìîâíèêà íîâîãî áóä³âíèöòâà 

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 106 (1918), п’ятниця, 5 жовтня 2018 р.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÏÀÒ «ÊÅÌÇ «ÇÂÀÐÊÀ» ïîâ³äîìëÿº, ùî 
òàðèô íà êîìóíàëüíó ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â 
ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³» ðîçðàõîâàíî 
øëÿõîì êîðèãóâàííÿ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà 
íàäàíî äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíîãî òàðèôó íà ïîñëóãó 
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÏÀÒ 
«ÊÅÌÇ «ÇÂÀÐÊÀ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â 
ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³» çà óìîâè â³ä-
ñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â.

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü, 
ãðí/êóá.ì

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ 104,17

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ 
ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñ-

òà÷àííÿ
6,91

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü 
ïîñëóã 111,08

Ïðèáóòîê 0,00

Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 22,22

Ïëàíîâèé òàðèôè ç ÏÄÂ 133,30

Ä³þ÷èé òàðèô ñòàíîâèòü 85,82 ãðí/êóá.ì ç 
ÏÄÂ. Ä³þ÷èé òàðèô â³äøêîäîâóº 64,4% ñîá³-
âàðòîñò³. Ïëàíîâèé åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèé 
òàðèô ñòàíîâèòü 133,30 ãðí/êóá.ì ç ÏÄÂ. Ä³-
þ÷èé òàðèô âîñòàííº ïåðåãëÿäàâñÿ ó âåðåñí³ 
2016 ðîêó.

Ïðè÷èíè ïåðåãëÿäó òàðèôó: çðîñòàííÿ âèòðàò 
íà âîäó (íà 80,4%) ³ çðîñòàííÿ âèòðàò íà òåïëîâó 
åíåðã³þ (íà 53,9%). Ïðè÷èíà ïîäîðîæ÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿: çðîñòàííÿ âèòðàò íà ãàç (íà 
69%), íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ (íà 13,1%), çðîñ-
òàííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (íà 156,8%).

Ï³äâèùåííÿ òàðèôó ñòàíîâèòü 55,3%.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðî-

òÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ äàíîãî 
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 04065, ì. Êè¿â, ïð-ò 
Ñòåïàíà Áàíäåðè, áóä.23, òåë./ôàêñ 531-39-13

ÒÎÂ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÓÏÐÀÂÄÎÌ» ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð çì³íè òàðèô³â íà ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ 
«íàñåëåííÿ» ³ «³íø³ ñïîæèâà÷³». Â³äïîâ³äí³ òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ. Òàðèôè âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì íà ì³ñÿöü

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» 1296,76 15,00

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³ 
ñïîæèâà÷³»

2437,08 30,01

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 êóá. ì

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» 72,65

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³ ñïîæèâà÷³» 129,52

Ç óñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ïîñèëàííÿì: upravdom.com.ua
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ äàíîãî 

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 04078, ì. Êè¿â, âóë.Çàìêîâåöüêà,102-à, òåë.: (044)220-34-42, å-mail: 
upravdomcomua@i.ua

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè äèðåêòîðà 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ «Ëàâðà».

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, 
âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà çäàòí³ñòü çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, 
îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ 
äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå 
íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, 
ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð 
òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ’ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü 
÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó 
îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì 
ðîçâèòêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ «Ëàâðà» íà îäèí ³ ï’ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 05 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. 
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3, ïîâåðõ 3, êàá³íåò ¹ 329.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51. Å-ïîøòà – dk@kievcity.gov.ua. 
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè äî 29 æîâòíÿ 2018 ðîêó ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ 

îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â 
äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ 
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë.Ñèìèðåíêà,17, 
òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêè îá’ºêò³â îðåíäè: âóë. Ñèìèðåíêà, 24-à, ë³ò. Á, 1 ïîâåðõ, çàãàëü-
íà ïëîùà 19,10 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá’ºêòà – 405200,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 
(áåç ÏÄÂ) – 1688,33 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³-
ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; 
âóë. Âåðõîâèííà, 80-à, öîêîëüíèé ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 81,00 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá’ºêòà – 
969000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 3367,76 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – çä³éñíåííÿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³; âóë. Ê³ëüöåâà äîðîãà, 5-á, 
1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 18,50 êâ.ì. Âàðò³ñòü îá’ºêòà – 287600,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 239,67 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîç-
ì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðè-
éìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê 424-34-87.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 63,7 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 

âóë. Ïîïóäðåíêà, 22/14.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 767 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 31.07.2018.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè 3%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1917,50 ãðí, 1 êâ. ì 30,10 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà 

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, 

áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá.208
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56 -56.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íàï³âï³äâàëó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 56,90 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: âóëèöÿ ×åðâîíîòêàöüêà, áóä. 27/2.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2018 – 598 900,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñ-

òîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (òåàòðàëüíèé ãóðòîê äëÿ çàíÿòü ç ä³òüìè), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 1% (íà ïëîùó 20,00 êâ. ì), 2% (íà ïëîùó 30,00 êâ. ì), 3% (íà ïëîùó 50 êâ. ì), ì³ñÿ÷íà îðåíäíà 

ïëàòà – 881,94 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, êàá.208.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

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

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 624 çà àäðåñîþ: 
âóë. Êóäðÿøîâà, 14, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 139,32 êâ. ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîç-
ì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), ïîãîäèííà îðåíäà, 
ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 30.06.2018 ñòàíîâèòü – 2562500,00 ãðí (áåç 
ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 15,42 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî 
ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü. Ïí.– ïò. ç 15.30 äî 17.30 (15 ãîä. íà òèæäåíü ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè 
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 
1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 203,40 êâ.ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà,23-à, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 
3352000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 22346,67 ãðí ( 8%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, 
äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó.

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.

Àäì³íêîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà 
ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 30.07.2018 ¹ 41-ð ïðî ïî÷àòîê ðîçãëÿäó ñïðàâè 
¹ 99/41-ð-02-05-18 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ÒÎÂ «ÐÅÌ-ÊÎÌÔÎÐÒ» (37413138) 
òà ÏÏ «ÑÎÂÅÐÒÅÊ» (38376574) ïîðóøåííÿ ÇÅÊ, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 1 ñò. 50 
òà ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 ÇÓ «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿».

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ ²íñòèòóò ì³êðîá³îëîã³¿ ³ â³ðóñîëîã³¿ ³ì. Ä. Ê. Çàáîëîòíîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

²íñòèòóò ì³êðîá³îëîã³¿ ³ â³ðóñîëîã³¿ ³ì. Ä. Ê. Çàáîëîòíîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî ÍÀÍ Óêðà¿íè, ùî çíà-
õîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ²íñòèòóòó òà ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 154.

¹ 
ï/ï

Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ îá’ºêòà îðåíäè

Çàãàëüíà 
ïëîùà, êâ. ì

Âàðò³ñòü 
ìàéíà çà 
íåçàëåæíîþ 
îö³íêîþ

Ðåºñòðîâèé 
íîìåð ìàéíà

Ìåòà 
âèêîðèñ-
òàííÿ

Ìàêñè-
ìàëüíî 
ìîæëèâèé 
ñòðîê 
îðåíäè

1 Íàö³îíàëüíà 
àêàäåì³ÿ íàóê 
Óêðà¿íè

²íñòèòóò 
ì³êðîá³îëîã³¿ ³ 
â³ðóñîëîã³¿ 
³ì. Ä.Ê. Çà-
áîëîòíîãî 
ÍÀÍÓ

×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ äðóãîãî ïîâåðõó áóä³âë³ íà-
óêîâî-àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ê³ì. ¹ 205, ðîçì³ùåíå çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà 
Çàáîëîòíîãî, 154

18,8 Â³ä 
30.04.2018ð. 
çà 1 ì.êâ., ãðí 
12 090,00

05417087.1.Ã 
ÔÓÔÔÑ003

Ï³ä 
âèðîáíè-
öòâî

Äî 
30.09.2021

2 Íàö³îíàëüíà 
àêàäåì³ÿ íàóê 
Óêðà¿íè

²íñòèòóò 
ì³êðîá³îëîã³¿ ³ 
â³ðóñîëîã³¿ 
³ì. Ä.Ê. Çà-
áîëîòíîãî 
ÍÀÍÓ

×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³-
ùåííÿ ï’ÿòîãî ïîâåðõó áóä³âë³ 
íàóêîâî-àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ ê³ì. ¹503 òà ê³ì. 
¹ 504, ðîçì³ùåíå çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîò-
íîãî, 154

36,0 Â³ä 
31.07.2018ð. 
çà 1 ì.êâ., ãðí 
12 117,00

05417087.1.Ã 
ÔÓÔÔÑ003

Ï³ä îô³ñ Äî 
31.07.2021

3 Íàö³îíàëüíà 
àêàäåì³ÿ íàóê 
Óêðà¿íè

²íñòèòóò 
ì³êðîá³îëîã³¿ ³ 
â³ðóñîëîã³¿ 
³ì. Ä.Ê. Çà-
áîëîòíîãî 
ÍÀÍÓ

×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ ïàâ³ëüéîíó Ï-73À, ê³ì. ¹ 3 
ðîçì³ùåíå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 154

21,4 Â³ä 
30.04.2018ð. 
çà 1 ì.êâ., ãðí 
5 417,00

05417087.1.À 
ÀÀÄÆÆ455

Ï³ä ñêëàä Äî 
30.09.2021

ÍØ² ÓÌÎÂÈ: â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò Áàëàíñîóòðèìóâà÷ó, ç óðàõóâàííÿì ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, à ñàìå: â³äøêîäóâàííÿ êîìóíàëüíèõ òà åêñ-
ïëóàòàö³éíèõ ïîñëóã íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ; â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà çåìëþ; â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ; â³ä-
øêîäóâàííÿ âàðòîñò³ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çà òèïîâèì çðàçêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Áþðî Ïðåçèä³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè. 
Îáîâ’ÿçêîâå çä³éñíåííÿ ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà íà êîðèñòü Áàëàíñîóòðèì³âà÷à íà òåðì³í ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè. Ïðè íàäõîäæåíí³ äâîõ ³ á³ëüøå 
çàÿâ, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè äàíîãî îá’ºêòà.

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: äåñÿòèé ðîáî÷èé äåíü ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. 
Ì³ñöå ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: ì. Êè¿â, âóë. Çàáîëîòíîãî, 154, ê³ì. ¹ 159 
Êîíòàêòíà îñîáà: ²âàíîâà Îëåíà Ïåòð³âíà òåë. (044) 526-32-98, ò./ôàêñ: (044) 526-90-06, Å-mail: ivanova_28@ukr.net
²íøà ³íôîðìàö³ÿ: äîäàòêîâî ³íôîðìàö³þ ðîçì³ùåíî íà ñàéòàõ www.usman.org.ua, www.imv.kiev.ua
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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 64956

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 зв’язку із проведенням Київського міжнародного марафону обмежать рух авто
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

«ШОУ велетенських фонтанів» 
створене Національним цирком 
України спільно з Будапештським 
цирком, і вже побувало в кількох 
закордонних містах. Для пере-
везення обладнання знадобилося 
аж 400 фур. Змонтований басейн 
вміщує близько 100 тонн води, цен-
тральний струмінь піднімається 
на 26 метрів, а бокові – на 11-ть. 

«Це яскраве видовище з ба-
летом, світлом та водою. Ми по-
вертаємо наших талановитих 
артистів. У програмі задіяно 
багато українських виконавців 

європейського та міжнародного 
рівня, які працюють за кордо-
ном», – поділилася гендиректор 
цирку Людмила Шевченко. 

Вода присутня в кожному 
номері програми, що підвищує 
складність виконання трюків. 
Дует повітряних гімнастів (Амалія 
Аванесян та Євгеній Абакумов) 
літають на ременях під стру-
менями фонтанів, так само як 

тріо дівчат у шестиграннику 
(«Рейнське колесо»). Гімнасти 
на батутах ефектно стрибають на 
стінку, що висить у повітрі та з 
якої ллється водоспад, а акробати 
на щоглі виконують трюки на се-
миметровій жердині під дощем. 
В номері «Літаючі Арлекіни», що 
демонструє класичний політ над 
сіткою, четверо виконавців у 
яскравих костюмах гойдаються 

та літають під куполом цирку. 
Крім того, еквілібристка Марія 
Бакалкіна пластично виконує 
стійки на руках, а «Володарка 
Всесвіту» Крістіна Кудзіна на 
дзеркальному шарі обертає одно-
часно до 30 хула-хупів, в оточенні 
не лише води, а й вогню. 

Юрій Серебренніков прямо 
посеред води показуватиме ори-
гінальний жонгляж м’ячиками від 
підлоги, а еквілібрист Володимир 
Омельченко балансуватиме на 
піраміді з котушок, при цьому 
стрибаючи на скакалці. 

Традиційно на манежі висту-
пають дресировані тварини. З 
Білорусі до Києва приїхали мав-
почки-капуцини, які їздитимуть 
на велосипеді та гратимуть на 
музичних інструментах. Як роз-
повів дресирувальник Андрій 
Теплигін, вони дуже привітні, 
кожна має свій характер та інди-
відуальність. Один з унікальних 
номерів – політ на дирижаблі, 

керуватиме яким капуцин Робін. 
«Нарешті нам удалося запро-

сити знаного клоуна Валерія Се-
ребрякова, який живе в Америці. 
Вели перемовини 10 років. Ми 
давно його знаємо, він син зір-
ки радянського цирку Валерія 
Серебрякова-старшого, пішов 
по стопам батька. Зараз клоуни 
втратили свою марку, перетво-
рилися на аніматорів. Але колись 
це була найелітніша професія в 
цирку. Адже клоун у першу чергу 
артист, а також трюкач. Валерій 
покаже справжні номери, кілька 
з яких акробатичні», – звертає 
увагу Людмила Шевченко. 

Валерій Серебряков зізнався 
«Хрещатику», що до свого сценіч-
ного образу «одеської шпани» він 
йшов довго, а грає в цьому амп-
луа вже понад 30 років. Кумедні 
номери, неодмінним атрибутом 
яких є музика шансон, однаково 
добре сприймала аудиторія різ-
них країн Європи та США  

РЕКОРДНА кількість учасників – понад 11 тисяч осіб із 
45 країн світу – очікується цьогоріч на Київському між-
народному марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon (https://
kyivmarathon.org/), який за підтримки столичної влади 
відбудеться 7 жовтня з 09.00 до 15.00. 

У зв’язку з подією заборонять рух всіх видів транспор-
ту для монтажу та демонтажу сценічних конструкцій 
на вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Богдана Хмель-
ницького до вул. Михайлівської) з 05.00 6 жовтня до 
21.00 7 жовтня. 

Також 7 жовтня під час проведення заходу буде об-
межено транспортний рух низкою локацій: 
Європейська площа – 08.00 до 16.00; 
вул. М. Грушевського – із 08.00 до 15.00; 
Петрівська алея – із 08.00 до 14.30; 
Паркова дорога – із 08.00 до 14.30; 
Дніпровський узвіз – із 08.00 до 12.20; 
алея Героїв Крут – із 08.00 до 12.20; 
вул. Лаврська – із 08.00 до 12.20; 
вул. Запечерна – із 08.00 до 12.20; 
б-р Дружби Народів – із 08.00 до 12.30; 
міст Патона – із 09.20 до 12.00; 
просп. Соборності – із 09.00 до 12.00; 
Либідська площа – із 08.00 до 12.30; 
вул. Велика Васильківська (від пл. Либідської до вул. Фіз-
культури) – із 08.00 до 13.00; 
вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до б-ру Т. 
Шевченка) – із 08.00 до 16.00; 
Володимирський узвіз – із 09.00 до 14.00; 
вул. Петра Сагайдачного – із 09.00 до 14.00; 
Контрактова площа – із 09.00 до 14.00; 

вул. Костянтинівська – із 09.00 до 14.00; 
вул. Притисько-Микільська – із 09.00 до 14.00; 
вул. Хорива – із 09.00 до 14.00; 
вул. Верхній Вал – із 09.00 до 14.00; 
вул. Нижній Вал – із 09.00 до 14.00; 
вул. Почайнинська – із 09.00 до 14.00; 
вул. Введенська – із 09.00 до 14.00; 
вул. Волоська – із 09.00 до 14.00; 
вул. Оболонська – із 09.00 до 14.00; 
вул. Межигірська – із 09.00 до 14.00; 
вул. Глибочицька – із 09.20 до 14.00; 
вул. В’ячеслава Чорновола – із 09.20 до 14.00; 
вул. Золотоустівська – з 09.20 до 14.00 
вул. Павлівська – із 09.20 до 14.00; 
вул. В. Винниченка – із 09.20 до 14.00; 
вул. Обсерваторна – з 09.30 до 15.00 
вул. Січових Стрільців – із 09.30 до 15.00; 
Львівська площа – із 09.30 до 15.00; 
вул. Велика Житомирська – із 09.30 до 15.00; 
вул. Десятинна – із 09.30 до 15.00; 
Михайлівська площа – з 09.30 до 15.00 
парк «Володимирська гірка» – із 09.30 до 15.00; 
вул. Трьохсвятительська – із 09.30 до 15.00; 
Володимирський проїзд – із 09.30 до 15.00; 
Софійська площа – із 09.30 до 15.00; 
вул. Володимирська – із 09.30 до 15.00; 
б-р Т. Шевченка – із 09.45 до 15.45; 
площа Перемоги – із 09.45 до 15.45; 
просп. Перемоги – із 09.45 до 15.45; 
вул. Саксаганського – із 09.45 до 15.45; 
вул. Жилянська – із 09.45 до 15.45. 

Цього року буде вперше доступна нова дистанція для 
ветеранів війни – забіг «Гордість Нації: ветеранська де-
сятка». Участь зможуть взяти військові підрозділи діючих 
військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВС, курсанти 
військових училищ та ліцеїв, ветерани війни, родини загиб-
лих учасників бойових дій, ГО ветеранів АТО, добровольчих 
формувань та волонтерів. Для участі запрошені ветерани 
з 7 країн світу та працівники іноземних представництв в 
Україні. Дистанція забігу – 10 км. 

Цьогоріч учасники марафону збиратимуть кошти на 
обладнання кабінету реабілітації ДУ Інституту травма-
тології та ортопедії НАМН України. Адже саме до цього 
клінічного закладу щорічно звертаються за допомогою 
тисячі пацієнтів (серед них і легкоатлети), які мають за-
хворювання суглобів – остеоартроз. Під час 8th Nova Poshta 
Half Marathon було зібрано 120 000 грн на придбання 
обладнання для кабінету, проте його бракує для надання 
швидкої та повноцінної реабілітації пацієнтам  

16 жовтня 2010 року Київ уперше провів марафон, участь у 
якому взяли 546 учасників із 13 країн – 144 спортсмени зго-
лосилися вийти на старт класичного марафону, що складає 
42 км 195 м. З тих пір кількість учасників невпинно росте, і 
разом із тим розширюється географія заходу. Так, весною 
2014-го на Контрактовій площі у Wizz Air Kyiv City Marathon 
стартували вже майже 3,5 тисячі спортсменів із 32 країн світу.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

На манежі – На манежі – 
шоу фонтанівшоу фонтанів  
Спеціально встановлена 
конструкція-
трансформер легко 
перетворюється з манежу 
на басейн. Посеред 
водної стихії свою 
майстерність глядачам 
демонструватимуть 
акробати, повітряні 
гімнасти, жонглери, 
еквілібристи, а також 
дресировані павичі-
голуби й мавпочки-
капуцини. 
Марія КАТАЄВА | «Хрещатик» 

 �  Столичний цирк презентував 
нову міжнародну програму
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