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Подільсько-Воскресенський Подільсько-Воскресенський 
міст чекає на інвесторів міст чекає на інвесторів 
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ЗА СЛОВАМИ Київського міського голо-
ви Віталія Кличка, введення в експлуатацію 
Подільського мостового переходу значно 
покращить сполучення між лівобережною та 
правобережною частинами міста. Крім того, 
завершення будівництва об’єкта разом із під-
ходами до нього поліпшить дорожню ситуацію 
у столиці загалом. 

«Проектна пропускна спроможність мосто-
вого переходу – 60 тис. одиниць авто на добу. 
А це б суттєво розвантажило інші транспортні 

артерії міста. Сьогодні добова інтенсивність 
руху машин по 5 мостах через Дніпро у Києві 
складає загалом близько 300 тис. одиниць авто. 
І в «час пік» пропускна спроможність переправ 
перевищується майже у 3 рази», – зазначив 
Віталій Володимирович. 

Голова КМДА нагадав, що Подільсько-Во-
скресенський міст споруджують із 2003 року. А 
документи щодо планів його зведення датовані 
ще 1979 роком. Аби закінчити це будівництво, 
місту потрібні чималі кошти. Віталій Кличко 

зазначив, що постійно веде переговори з іно-
земними інвесторами, щоб залучити гроші. 

За всі роки на міст було витрачено близько 
5 млрд грн бюджетних коштів. А для завер-
шення будівництва потрібно ще 7 млрд грн. У 
2018-му виконано робіт на більш ніж 500 млн 
грн. Зокрема йдеться про укріплення опор та 
спорудження нових. Довжина мостового пере-
ходу від вул. Межигірської до бульвару Перова 
– більше 10 кілометрів. 

«За умови належного фінансування нам по-
трібно приблизно 2 роки, щоб запустити міст. А 
потім можна буде говорити вже і про будівництво 
метро. Питання метро на Троєщину залишається 
для нас дуже важливим, і ми повинні цей проект 
реалізувати», – заявив мер столиці. 

Віталій Кличко зазначив, що в планах на на-
ступний рік – завершення робіт на основному 
перегоні мосту. За цей час будівельники мають 
прибрати опори, які підтримують арочну кон-
струкцію. 

Також, аби продовжити роботи, необхідно 
прибрати декілька незаконно побудованих 
дач, які заважають подальшому просуванню 
будівництва. Ці справи нині розглядаються 
у судах  �

 �  Завершення довгобуду увімкне зелене світло для метро 
на Троєщину 

Господарський 
суд затвердив 
мирову угоду 
«Київтеплоенерго» 
із «Нафтогазом» 

Днями господарський суд м. Києва за-
твердив мирову угоду між КП «Київте-
плоенерго» та НАК «Нафтогаз України». 
Предметом мирової угоди між комуналь-
ним підприємством «Київтеплоенерго» 
та НАК «Нафтогаз України» є боргові 
зобов’язання, що мають джерела для 
компенсації, наприклад, заборгованість 
споживачів. Штрафи, пені – списані і не 
є предметом врегулювання мирової 
угоди. Про це заявив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. 

Після отримання ухвали суду «Київ-
теплоенерго» зможе укласти договори 
на постачання газу та розпочати процес 
відновлення послуги гарячого водо-
постачання для чотирьох районів Києва. 

«Умови мирової угоди, що була під-
писана сторонами, – це умови компро-
місу. Вони суттєво відрізняються від тієї 
ситуації, що ми мали у травні цього року. 
У результаті складних переговорів та 
участі керівництва уряду України, виді-
лена субвенція на погашення різниці в 
тарифах. Це зобов’язання державного 
бюджету перед теплопостачальними 
підприємствами в сумі 729 млн грн. 
На сьогодні списані штрафні санкції 
та пені, на чому ми, власне, наполягали. 
Предметом угоди є лише ті боргові 
зобов’язання, що мають компенсатора», 
– пояснив Петро Пантелеєв. 

У парку Вічної слави 
відбудеться урочиста 
церемонія покладання 
квітів до могили 
Невідомого солдата 

Сьогодні, 12 жовтня, о 10.00 відбудеться 
урочиста церемонія покладання квітів до 
могили Невідомого солдата. Загалом, до 
Дня захисника України, який відзначають 
14 жовтня, у столиці проходять традицій-
ні заходи: церемонія покладання квітів, 
хвилина мовчання, поминальні молебні. 
У акціях беруть участь представники 
державної та місцевої влади, ветерани, 
мешканці та гості міста. 

Церемонія покладання квітів – це 
подія, без якої не обходиться жодна 
пам’ятна дата, пов’язана із захисниками 
України. 

У заході візьмуть участь директор 
Департаменту соціальної політики Юрій 
Крикунов, а також учасники Спілки 
вій ни з Росією (голова – Євген Карась), 
Київської міської спілки ветеранів АТО 
(голова – Ігор Марі), Київської міської 
спілки ветеранів Афганістану (голо-
ва – Микола Гончаренко), Київської 
організації ветеранів війни (голова – 
Віктор Мальований), Центру допомоги 
і адаптації ветеранів, інвалідів, бійців 
АТО та інших учасників бойових дій 
(голова – Володимир Люти), Київської 
організації інвалідів війни, збройних 
сил та учасників бойових дій (голова 
– Петро Ярош).
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Влада Києва робить усе, аби за два роки відкрити автомобільне 
сполучення через Подільсько-Воскресенський міст. На наступний 
рік заплановано завершення заходів на основному перегоні. За цей 
час будівельники мають прибрати опори, які підтримують арочну 
конструкцію. Також, аби продовжити заплановане, необхідно знести 
декілька незаконно побудованих дач, які заважають подальшому 
просуванню робіт. Ці справи нині розглядаються у судах. Про це заявив 
у середу мер столиці Віталій Кличко під час інспекції будівництва на 
мосту. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

За умови належного фінансування потрібно приблизно 2 роки, щоб запустити Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, заявив під час робочої наради 
мер Києва Віталій Кличко
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 13.09.2018 року № 1373/5437

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, які передаються в оренду 
єдиному претенденту на право оренди

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåí-
äàðÿ, éîãî ôîðìà 

âëàñíîñò³ òà ôîðìà 
ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà îá’ºêòà íåðóõîìîñò³ òà 
çàãàëüíà ïëîùà

Ïðèçíà÷åííÿ 
îá’ºêòà îðåéäè 
òà îðåíäîâàíà 

ïëîùà, êâ. ì

Ñòàâêà îðåíä-
íî¿ ïëàòè

Ñòðîê, íà ÿêèé 
óêëàäàºòüñÿ äî-

ãîâ³ð îðåíäè

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

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÇÎÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÏÀÐÊ ÇÀÃÀËÜÍÎÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÇÍÀ-
×ÅÍÍß»

1.

ÒÎÂ «ÃËÎÁÀË ÎÊÒÎ-
ÏÓÑ» 

(Êîä ªÄÐÏÎÓ 
38320118) 

Ôîðìà âëàñíîñò³ - 
ïðèâàòíà 

Ôîðìà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ – ãîñïðîçðà-

õóíêîâà

ïðîñï. Ïåðåìîãè, 32 
ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÈÉ ðàéîí 

ÍÅÆÈËÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ 
(Ïðèì³ùåííÿ áóä³âë³ ¹ 1 

ï³âäåííî¿ âõ³äíî¿ ãðóïè ç ï³ä-
çåìíèì àêâàð³óìîì) 

Çàãàëüíà ïëîùà – 1571,52 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêò³â ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ùî 

íàäàþòü ïîñëóãè 
óòðèìàííÿ òâàðèí 
Ïëîùà – 1571,52 

êâ.ì

12% 25 ðîê³â

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу 
в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної 
громади міста Києва єдиному 
претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 1373/5437 від 13 вересня 2018 року
Відповідно до статей 635, 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту 
на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації}
від 28 серпня 2018 року № 1572

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 áàí-
êó (ÌÔÎ 
ÃÓÄÊÑÓ)

Íîìåð ðàõóíêà
Êîä êëàñèô³-
êàö¿¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ 
êîäó êëàñèô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Ãîëîñ³¿âñüêèé 

ðàéîí/ 22011800

38039757
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà ñåð-

òèô³êàòè, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

2.

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

22011800

38021179
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà ñåð-

òèô³êàòè, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Äåñíÿíñüêèé 

ðàéîí/22011800

37984978
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà ñåð-

òèô³êàòè, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ 

/ Äí³ïðîâñüêèé 
ðàéîí/ 22011800

38012871
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà ñåð-

òèô³êàòè, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Îáîëîíñüêèé 

ðàéîí/22011800

38002491
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà ñåð-

òèô³êàòè, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ïå÷åðñüêèé 
ðàéîí/22011800

38004897
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà ñåð-

òèô³êàòè, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ïîä³ëüñüêèé 
ðàéîí/22011800

37975298
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà ñåð-

òèô³êàòè, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Ñâÿòîøèíñüêèé 
ðàéîí/22011800

37962074
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà ñåð-

òèô³êàòè, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ³ 
Ñîëîì’ÿíñüêèé 

ðàéîí/22011800

38050812
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà ñåð-

òèô³êàòè, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè 

çà ì³ñöåì 
çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

10.

ÓÊ ó
Øåâ÷åíê³âñüêî-

ìó ðàéîí³
/Øåâ÷åíê³âñüêèé 

ðàéîí/
22011800

37995466
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè
(ÅÀÏ)

899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà 
ë³öåíç³¿ òà 

ñåðòèô³êàòè,
ùî ñïëà÷óºòü-
ñÿ ë³öåíç³àòà-
ìè çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè
Îëåíà Ô²ÄÀÍßÍ

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКО-ШКОЛА» ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти

Розпорядження № 1572 від 28 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»:

«Ïðèì³òêè» äî Òàáëèö³ 2 Ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, 
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 21 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹415/1280, ÿêèé íàäàº 
ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
âëàñíîñò³ ïðàâî âèçíà÷èòè ³íøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ 
ïëàòè, í³æ âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà 
ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
êîìóíàëüí³é îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêèé çîîëîã³÷íèé 
ïàðê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ» óêëàñòè 
ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð îðåíäè, âñòàíîâèâøè, ùî 
îðåíäíà ïëàòà, âèçíà÷åíà öèì ð³øåííÿì, ïî-
âèííà ñïëà÷óâàòèñü ç ìîìåíòó éîãî óêëàäàííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
êîìóíàëüí³é îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêèé çîîëîã³÷íèé 
ïàðê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ» ï³ñëÿ ðåº-
ñòðàö³¿ ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ íà îá’ºêò 
îðåíäè óòî÷íèòè ïëîùó îá’ºêòà îðåíäè â³äïîâ³äíî 

äî òåõí³÷íîãî ïàñïîðòà òà çä³éñíèòè ðîçðàõóíêè 
îðåíäíî¿ ïëàòè íà ð³âí³ íå ìåíøîìó, í³æ ïåðåä-
áà÷åíî öèì ð³øåííÿì, ç óðàõóâàííÿì óòî÷íåíî¿ 
âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó 
ïðî âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ³ çà ïîãîäæåííÿì 
ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü âëàñíîñò³.

4. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
êîìóíàëüí³é îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêèé çîîëîã³÷íèé 
ïàðê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ» óêëàñòè â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îñíîâíèé äîãîâ³ð îðåíäè 
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âñòàíîâèòè, ùî íà äîãîâ³ð îðåíäè (ïîïå-
ðåäí³é äîãîâ³ð îðåíäè), óêëàäåíèé íà ï³äñòàâ³ 
öüîãî ð³øåííÿ, íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ ïóíêòó 2 

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ë²ÊÎ-ØÊÎËÀ» (³äåíòè-
ô³êàö³éíèé êîä 39144047, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
03189, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ìàðøàëà Êîíºâà, áóäèíîê 
7-á) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè çà ð³âíåì ïðîô³ëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ó 
çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè çà ³íøèì îñâ³òí³ì ð³âíåì (ïðîô³ëüíà ñå-
ðåäíÿ îñâ³òà) ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 100 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ë²ÊÎ-ØÊÎËÀ» 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 ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ìîíäðè¿âñüêîãî Â.Ì.

Ãîëîâà
Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 109 (1921), п’ятниця, 12 жовтня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
12 жовтня 2018 р.

№111 (5162)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìóçèêè ³ìåí³ P.M. Ãë³ºðà, III ð³âåíü àêðåäèòàö³¿, ì. Êè¿â, 01032, 
âóë. Ë.Òîëñòîãî, 31, òåë. 288-32-62, îãîëîøóº êîíêóðñíèé â³äá³ð ïðè çàì³ùåíí³ âàêàíòíèõ 
ïîñàä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Âàêàíòí³ ïîñàäè, íà ÿê³ îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ:

1. Äåêàí ôàêóëüòåòó – 1 îä.;
2. Äîöåíò êàôåäðè âèêîíàâñüêèõ äèñöèïë³í ¹ 1 – 1 îä.;
3. Âèêëàäà÷ êàôåäðè åñòðàäíîãî ñï³âó – 4 îä.
4. Âèêëàäà÷ êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî ñï³âó – 2 îä.
5. Âèêëàäà÷ êàôåäðè âèêîíàâñüêèõ äèñöèïë³í ¹ 1 – 1 îä.
6. Âèêëàäà÷ êàôåäðè äæàçîâî¿ ìóçèêè – 1 îä.
7. Äîöåíò êàôåäðè ³ñòîð³¿ ìóçèêè – 1 îä.
8. Ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè òåîð³¿ ìóçèêè – 1 îä.
9. Âèêëàäà÷ êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ òà ìóçè÷íî-³ííîâàö³éíèõ äèñöèïë³í – 1,5 îä. 
10. Ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè äæàçîâî¿ ìóçèêè – 1 îä.
Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ òà äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ îäèí ì³ñÿöü â³ä äíÿ îïó-

áë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ.
Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äî â³ää³ëó êàäð³â Êè¿âñüêîãî 

³íñòèòóòó ìóçèêè ³ìåí³ P.M. Ãë³ºðà.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå ìàéíî. 

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ñåðâ³ñíî-âèäàâíè÷èé öåíòð» ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî-âèçíà÷åíå ìàéíî, à ñàìå òðàí-
ñïîðòí³ çàñîáè: ÄÅÓ ËÀÍÎÑ íîìåðíèé çíàê Â²2496ÀÌ, 2008 ð.â.; VOLKSWAGEN JETTA íîìåðíèé çíàê ÀÀ2814ÍÎ, 2008 ð.â.; VOLKSWAGEN JETTA íîìåðíèé 
çíàê ÀÀ5621ÍÕ, 2008 ð.â.; ÃÀÇ 31105-105, íîìåðíèé çíàê ÀÀ2986ÌÊ, 2008 ð.â.; VOLKSWAGEN JETTA, íîìåðíèé çíàê ÀÀ2986ÌÊ, 2007 ð.â.; VOLKSWAGEN 
JETTA, ÀÀ9813ÍÕ, 2008 ð.â.; ÃÀÇ 31105-105, íîìåðíèé çíàê ÀÀ2985ÌÊ, 2007 ð.â.; ÃÀÇ 31105-105, íîìåðíèé çíàê ÀÀ3374²Ð, 2008 ð.â.; VOLKSWAGEN JETTA, 
íîìåðíèé çíàê ÀÀ5769ÍÒ, 2008 ð.â.; VOLKSWAGEN JETTA, íîìåðíèé çíàê ÀÀ2682ÍÎ, 2008 ð.â.; VOLKSWAGEN PASSAT, íîìåðíèé çíàê ÀÀ8077ÅÒ, 2007 ð.â.

Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì: Äåðæàâíà ô³ñêàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íè. 
Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ñòðîê îðåíäè: 1 (îäèí) ð³ê.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â îðåíäè: äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â òà/àáî âàíòàæ³â ïî ì. Êèºâó.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà êîæåí îá’ºêò îðåíäè âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè òà Ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó ³ ïîðÿäêó âè-

êîðèñòàííÿ ïëàòè çà îðåíäó äåðæàâíîãî ìàéíà, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 04.10.1995 ð. ¹786. Ïîñëóãè ç ïðîâåäåííÿ 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè îïëà÷óº Îðåíäàð.

Çàÿâè íà îðåíäó ðóõîìîãî ìàéíà ïðèéìàþòüñÿ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³ â êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Çàÿâà ïðî îðåíäó» ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ îá’ºêòà îðåíäè.
Òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâ äî 11.00 24 æîâòíÿ 2018 ð. çà àäðåñîþ: âóë. Õîðèâà, 24, ì. Êè¿â, 04071. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (044) 463-67-02.
Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îðåíäó îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî éîãî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáçàöó òðåòüîãî ÷àñòèíè 

÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà».

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ 
Óêðà¿íè (01024, ì Êè¿â,âóë. Áîãîìîëüöÿ,4)

1) Àäðåñà îá’ºêòà: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ – ê³ìíàòè ¹ 1,2,3,4 ç ñàíâóçëîì, ÿê³ 
çíàõîäÿòüñÿ íà 1-îìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíî-âèðîáíè÷îãî 2-ïîâåðõîâîãî êîðïóñó; 

Ïëîùà îðåíäè: 36,4 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, 

ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü 
ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè;

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.07.2018ð – 
480 011,00 ãðí;

Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 31.08.2021 ðîêó

2) Àäðåñà îá’ºêòà: áóäèíîê îõîðîíè íà òåðèòîð³¿ ³íñòèòóòó;
Ïëîùà îðåíäè: 41,8 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.07.2018 ð. – 

648 240,00 ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 31.08.2021 ðîêó
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ 

îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì Êè¿â, 
âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4, ê³ìí. ¹ 125. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïî òåë.: 256-25-58; 
256-25-54. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá’ºêò îðåíäè, 
áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ» ðîçãëÿäàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ó÷àñò³ â îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó õàð÷óâàííÿ (çà-
êëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ) ó àäì³í³ñòðàòèâí³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36.

Ïðîñèìî íàäñèëàòè Âàø³ äàí³ â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, ðîçì³ùåíî¿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, íà åëåêòðîííó 
àäðåñó: kpgosp@gmail.com äî 22 æîâòíÿ 2018 ðîêó.

Øàíîâí³ ñï³ââëàñíèêè!!
Çàïðîøóºìî Âàñ 21-ãî  æîâòíÿ 2018ð. î 14.00 íà çàãàëüí³ ³íôîðìàö³éí³ çáîðè âëàñíèê³â êâàðòèð 

òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü áóäèíêó çà àäðåñîþ: Êè¿â,  âóë. Ôó÷èêà, áóäèíîê 4 òà ïðîñïåêò Ïîâ³-
òðîôëîöüêèé  áóäèíîê, 18/2

Ì³ñöå çáîð³â – âóëèöÿ  Ôó÷èêà, 4 ó äâîð³ áóäèíêó.
Òàêîæ íà çóñòð³÷³ âè çìîæåòå îçíàéîìèòèñü ç ïðîåêòîì ïîðÿäêó äåííîãî óñòàíîâ÷èõ çáîð³â, 

ñòàòóòó, òà çàäàòè ïèòàííÿ, ùî Âàñ òóðáóþòü, îáãîâîðèòè îñîáëèâîñò³ ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ 
ÎÑÁÁ â íàøîìó ç Âàìè áóäèíêó.

ßêùî ñåðåä Âàñ º ôàõ³âö³ ç áóõãàëòåð³¿, ÿê³ áàæàþòü çàéíÿòè ïîñàäó â êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éí³é 
êîì³ñ³¿ – ïðîñèìî Âàñ âèñëîâèòè öå áàæàííÿ íà ö³é çóñòð³÷³.

Ïîðÿäîê äåííèé çóñòð³÷³:
1. Îáãîâîðåííÿ îñîáëèâîñòåé ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ÎÑÁÁ.
2. Îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Ñòàòóòó ÎÑÁÁ .
3. Îáãîâîðåííÿ ïîðÿäêó äåííîãî Óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ïî ñòâîðåííþ ÎÑÁÁ.
4. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî êàíäèäàòóð Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, Ïðàâë³ííÿ, ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÎÑÁÁ.
 Ïðîõàííÿ ï³äãîòóâàòè ïèòàííÿ ³ çàçäàëåã³äü íàïðàâèòè íà åëåêòðîííó àäðåñó  an_boss@ukr.net 

Ç ïîâàãîþ, ²í³ö³àòèâíà ãðóïà áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó _________________ â ì. Êèºâ³:

Ï/í Âëàñíèê êâàðòèðè 
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ Ì³ñöå ïðîæèâàííÿ Ï³äïèñ

1. Êîñòþ÷åíêî Îëåêñàíäð Àíàòîë³-
éîâè÷ ïð.Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, áóä.26. êâ.10

2. Ì³ëîøåâè÷ Îëåêñàíäð Òàäåóøîâè÷
Êè¿âñüêà îáëàñòü, Âèøãîðîäñüêèé 

ðàéîí, ñ. Êàòþæàíêà, âóë. Çàâîäñüêà, 
áóä. 18, êâ.38

3. Ãðèöóíà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà Êè¿âñüêà îáë., Ìàêàð³âñüêèé ðàéîí, 
ñìò. Ìàêàð³â, âóë. Äðóæáè, áóä. 38/2

Øåðîöüêà Ìàðèíà Ëåîí³ä³âíà ì.Êè¿â, ïðîñïåêò. Ïîâ³òðîôëîöüêèé 
18/2, êâ.24

Çàáîëîòíèé ²âàí Àíäð³éîâè÷ ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïîâ³òðîôëîöüêèé 
18/2, êâ. 12

Çàâåðøåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, 
ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) (çàìîâíèê) òà ÒÎÂ «Ïðîåêòí³ ñèñòåìè ËÒÄ» (Ðîçðîáíèê), êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 18, 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ 
ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â 
ìåæàõ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.  ðîçðîáëÿâñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ 
ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³».

Çã³äíî ç ï. 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» 
åêñïîçèö³þ ìàòåð³àë³â ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà Ïðîåêòíî¿ 
âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áóëî ðîçì³ùåíî â ïðèì³ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîñï. Ãîëîñ³-
¿âñüêèé, 42. Ðîçãëÿä ïðîåêòó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é òðèâàâ ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 9 (5060) â³ä 24.01.2018. 

Îçíàéîìèòèñü ç³ çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, 
îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ïðîñï. Ëîáà-
íîâñüêîãî òà Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ 
òà àðõ³òåêòóðè  http://kga.gov.ua/. 

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð çä³éñíèòè çì³íó òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ òà ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Äî â³äîìà ñïîæèâà÷³â, âèêîíàâöåì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà öåíòðàë³çîâàíîãî ïî-
ñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ º ÒÎÂ «ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÑÅÐÂ²Ñ»

Òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèöòâî, òðàíñïîðòóâàííÿ, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âñòàíîâëåíî ÒÎÂ 
«ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÑÅÐÂ²Ñ»  Ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ)   
¹ 1340 â³ä 26.10.2017 ðîêó.

Ó çâ’ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà 16,34 %, âàðòîñò³ õîëîäíî¿ âîäè  íà 9,16 
%,âàðòîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿  íà 16,77 %, ³íøîãî çðîñòàííÿ ö³í íà åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè â ïîð³âíÿíí³ 
ç ö³íàìè, ïðèéíÿòèìè ïðè îáðàõóíêó ä³þ÷èõ òàðèô³â, ÒÎÂ «ÒÅÏËÎÏÎÑÒÀ×ÑÅÐÂ²Ñ» âèìóøåíå áóëî 
ïåðåãëÿíóòè òàðèôè íà ïîñëóãè. Áóëè ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè  åêîíîì³÷íî  îá´ðóíòîâàíèõ  òàðèô³â íà 
ïîñëóãè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè  â³ä 01.06.2011 ¹869  «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ 
òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè»  (³ç çì³íàìè).

  

Òàðèôè çàòâåð-
äæåí³ Ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ÊÌÄÀ 

¹1340 â³ä 
26.10.2017ðîêó 
çà 1 Ãêàë. áåç 

ÏÄÂ 

Òàðèôè çàòâåð-
äæåí³ Ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ÊÌÄÀ 

¹1340 â³ä 
26.10.2017ðîêó 

çà 1 Ãêàë. ç 
ÏÄÂ 

Òàðèôè 
íîâ³ çà 
1 Ãêàë. 
áåç ÏÄÂ 

Òàðèôè 
íîâ³ çà 
1 Ãêàë. 
ç ÏÄÂ 

% 
(+/-)

 Òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿

1 Íàñåëåííÿ 1006,43 1207,72 1028,39 1234,07 2,18

2 Áþäæåòí³ óñòà-
íîâè 1439,71 1727,65 1494,31 1793,17 3,79

3 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 
(êð³ì íàñåëåííÿ) 1284,46 1541,35 1494,30 1793,16 16,34

 Òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿

1 Íàñåëåííÿ 53,83 64,60 57,42 68,90 6,67

2 Áþäæåòí³ óñòà-
íîâè 53,83 64,60 57,42 68,90 6,67

3 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 
(êð³ì íàñåëåííÿ) 53,83 64,60 57,42 68,90 6,67

 Òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿

1 Íàñåëåííÿ 7,83 9,40 3,29 3,95 -57,98

2 Áþäæåòí³ óñòà-
íîâè 7,83 9,40 3,29 3,95 -57,98

3 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 
(êð³ì íàñåëåííÿ) 7,83 9,40 3,29 3,95 -57,98

 Òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ

1 Íàñåëåííÿ 1068,09 1281,71 1089,10 1306,92 1,97

2 Áþäæåòí³ óñòà-
íîâè 1501,37 1801,64 1555,02 1866,02 3,57

3 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 
(êð³ì íàñåëåííÿ) 1346,12 1615,34 1555,01 1866,02 15,52

 Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè

1 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ó ðàç³ íàÿâíîñò³ êâàðòèðíîãî (íà ïðèì³ùåííÿ) òà /àáî 
áóäèíêîâîãî çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà îïàëåííÿ:

 íàñåëåííÿ 1092,38 1310,85 1 119,16 1342,99 2,45

2 Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ êâàðòèðíîãî (íà ïðèì³ùåííÿ) òà /àáî 
áóäèíêîâîãî çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà îïàëåííÿ:

 íàñåëåííÿ 
(ãðí/ì.êâ) 15,45 18,54 21,03 25,23 36,08

3 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëü-
íèê³â äî ñèñòåìè ÃÂÏ:

 íàñåëåííÿ ( ì.êóá) 59,55 71,46 72,64 87,17 21,99

4 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â:

1 íàñåëåííÿ  (ì.êóá) 54,14 64,97 62,71 75,26 15,83

2 Áþäæåòí³ óñòàíî-
âè  (ì.êóá) 64,05 76,86 83,95 100,74 31,07

3
²íø³ ñïîæèâà÷³ 

(êð³ì íàñåëåííÿ)   
(ì.êóá)

57,56 69,07 83,95 100,74 45,85

Á³ëüø  äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî òàðèô³â (â ò.÷. ¿õ ñòðóêòóðè)  íà ïîñëóãè íàäàíà â îãîëîøåííÿõ 
íà ñàéò³ Òîâàðèñòâà, íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó áóäèíêàõ ÆÊ «Ë³êî ãðàä» òà ÆÊ «Âåíåö³ÿ», íà ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ kyivcity.gov.ua  

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî 
îãîëîøåííÿ (çã³äíî Íàêàçó ¹ 390 â³ä 30.07.2012 ðîêó) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîìîíîñîâà, 58-à, 
òåë.(044) 586-56-85
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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 65174

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

Дмитра Загуменного призначено 
керівником апарату КМДА 

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У ВІВТОРОК на пленарному засіданні Київради 
депутати ухвалили рішення про проведення інвента-
ризації ґрунтових доріг, що належать до комунальної 
власності міста, а також таких, що не знаходяться на 
балансі районних ШЕУ та КК «Київавтодор». 

Документ передбачає закріплення таких шляхів за 
КК «Київавтодор». Комунальники відповідатимуть за 
їхній ремонт і належне утримання. Часто такі об’єкти 

не перебувають на балансі жодного з профільних ко-
мунальних підприємств. Як наслідок, це призводить 
до відсутності відповідальних органів і посадових 
осіб за їхній стан. 

Інвентаризацію відповідних шляхів доручено про-
вести Департаменту транспортної інфраструктури 
КМДА спільно з РДА. Термін – 6 місяців з дня набрання 
чинності вказаного рішення   

За результатами конкурсу 
керівником апарату вико-
навчого органу Київради 
(КМДА) призначено За-
гуменного Дмитра Ми-
колайовича. Підписано 
відповідне розпоряджен-
ня Київського міського 
голови. 

Згідно з документом, 
Дмитра Загуменного при-
значено на посаду з 9 жов-
тня 2018 року у порядку 
переведення з Печерської 
РДА. 

Загуменний Дмитро 
Миколайович народився 
22 серпня 1988 року в місті 

Бровари Київської області. 
Освіта вища. У 2010 

році закінчив Київський 
національний універ-
ситет внутрішніх справ 
(правознавство, юрист); 
у 2015-му – Національ-
ну академію державного 
управління при Президен-

тові України (державне 
управління, магістр дер-
жавного управління)  

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» звертається до юри-
дичних осіб – голів правлінь ОСББ та ЖБК, власників 
відомчих та інвестиційних будинків забезпечити 
укладення договорів на постачання тепла із цим 
підприємством. На сьогодні 406 житлових будин-
ків цих категорій уклали договори, ще 312 мають 
їх укласти. Про це заявив директор структурного 
підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» 
Костянтин Лопатін. 

Станом на 9 жовтня не уклали договори на тепло-
постачання 142 ЖБК, 76 ОСББ, 31 відомчий будинок, 
25 відомчих гуртожитків, 38 інвестбудинків. 

«Київтеплоенерго» звертається до голів правлінь 
цих будинків, їх власників або компаній, що здій-

снюють обслуговування і підготовку будівель до 
зими із проханням терміново укласти договори на 
теплопостачання для вчасного початку опалюваль-
ного сезону. За відсутності договору підприємство 
не зможе підключити зазначені будинки до систем 
теплопостачання. 

Юридичним особам для того, щоб укласти договір 
із КП «Київтеплоенерго» чи внести зміни у діючий, 
необхідно звернутися до Центру договірної роботи 
СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго». 

Деталі щодо укладення договорів, пакет документів, 
який необхідно мати, за посиланням: 

https://kte.kmda.gov.ua/ukladannya-dogovoru-z-kp-
kyyivteploen/  

ПАРК створили у Деснянському 
районі – уздовж проспекту Генерала 
Ватутіна між вул. Оноре де Бальзака 
та просп. Маяковського. 

«Поки ще тепло, ми не припи-
няємо облаштовувати столичні 

зелені зони. На місці новоствореної 
оази раніше були хащі, тому перед 
початком робіт тут розчистили 
територію, вирівняли ландшафт, 
пересадили частину дерев. І бачимо, 
яка тут тепер гарна і комфортна 

зона відпочинку», – зазначив мер 
Києва Віталій Кличко. 

Другу чергу планується відкрити 
наступного року. Загальна площа 
нового парку сягатиме 9,5 га. Наразі 
облаштували першу чергу на 2,3 га. 
Тут встановили сучасні лави, урни 
для сміття, енергозберігаюче LED-
освітлення, навігаційні покажчики 
та зрошувальну систему. Здійснили 
озеленення території. Також у зоні 
відпочинку облаштували прогулян-
кові доріжки з фібробетону та ФЕМ, 
велодоріжки. Розчистили озеро та 
укріпили берег. Є майданчик для 
занять спортом і альтанка. А для 
малечі встановили два дитячих 
майданчики. Збудували також бу-
диночок садівника із вбиральнею та 
відремонтували голуб’ятню поруч 
із парком. 

Вартість капремонту зеленої 
зони з водними об’єктами – 48 млн 
грн. Усього цього року на оновлення 
парків та скверів столична влада 
виділила рекордну суму – понад 
200 млн грн  

У Києві проведуть інвентаризацію ґрунтових доріг 

На Троєщині відкрито 
першу чергу нового парку 

Утворено штаб допомоги 
бездомним та координації 
соцпатрулювання взимку 

ОСББ, ЖБК, відомчі й інвестбудинки 
закликають укласти договір на теплопостачання 
з «Київтеплоенерго» 

УЧОРА в рамках загальноміського національно-патріотичного 
проекту учнівської молоді Києва «З Україною в серці!» та з нагоди 
Дня захисника України та Дня українського козацтва в Київському 
Палаці дітей та юнацтва відбувся загальноміський захід «Сила 
нескорених». Присутні взяли участь в презентації актуального 
обмундирування та зброї від Нацгвардії України, ЗСУ, Нацполіції, 
в майстер-класах з рукопашного бою, радіозв’язку, параглайдингу, 
надання першої домедичної допомоги. 

Також тривав національно-патріотичний проект «Славетні епо-
хи України», фотовиставка «Від козаків до «кіборгів» та виставка 
творчих робіт вихованців студії образотворчого мистецтва Палацу. 

Кожен охочий мав нагоду виготовити патріотичну символіку 
та передати її нашим захисникам. Підсумком урочистостей став 
творчий проект «Сила нескорених»: свою майстерність продемон-
стрували дитячі художні колективи Палацу, відомі діячі мистецтв. 

Партнери заходу: Нацгвардія, ЗСУ, Нацполіція, Київський місь-
кий військовий комісаріат, Національний військово-медичний 
клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», 
Національний комітет товариства Червоного Хреста України, ГО 
«Київська міська спілка ветеранів АТО», ГО «Асоціація ветеранів 
АТО України», ГО «Серця кіборгів», ГО «Ветеран-1»  

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ бездом-
них осіб гарячим харчуванням, 
теплими речами і взуттям у Києві 
з 1 грудня 2018 року до 1 квітня 
2019 року організовується со-
ціальне патрулювання. Відпо-
відним розпорядженням КМДА 
утворено міський оперативний 
штаб допомоги бездомним осо-
бам та координації соцпатрулю-
вання у столиці у зимовий період, 
який очолив заступник голови 
КМДА Валентин Мондриївський.

На базі Будинку соціально-
го піклування створять виїзні 
бригади для патрулювання. Де-
партаменту соцполітики доруче-
но за несприятливих погодних 
умов у зимовий період винайти 
можливість щодо збільшення 
на 30% кількості ліжко-місць у 
Будинку соціального піклування 
(на вулиці Суздальській, 4/6), 
Київському центрі соціальної 
адаптації престарілих, інвалідів 

та інших осіб, що не мають по-
стійного місця проживання (с. 
Ясногородка Вишгородського 
району Київської області). Штаби 
координації соц патрулювання 
взимку та заходи щодо роботи 
з бездомними мають розробити 
РДА. 

Разом із тим, до Управління 
патрульної поліції в м. Києві 
Департаменту патрульної поліції 
буде направлено прохання орга-
нізувати чергування працівників 
поліції для охорони громадського 
правопорядку в місцях роботи 
виїзних бригад. 

Надання підтримки безпри-
тульним громадянам сприятиме 
оздоровленню криміногенної 
обстановки, посилить пожежну 
безпеку, оскільки значна кіль-
кість загорань у столиці узимку 
виникає на горищах, у підвалах та 
відселених будівлях зазначеною 
категорією осіб   

«Сила нескорених»
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