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 �  14 жовтня столиця держави 
та вся Україна урочисто 
відзначили одразу три свята. 
Свято Покрови Божої Матері, 
День українського козацтва 
і День захисника України

Стартувало 
підключення столиці 
до централізованого 
опалення 
Із 15 жовтня у Києві розпочалося роз-
гортання системи централізованого 
опалення. Про це під час прес-брифінгу 
на ТЕЦ-6 повідомив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. 

«Враховуючи прогноз погоди та 
різке похолодання на цьому тижні, 
ми розпочали опалювальний сезон із 
15 жовтня. Для розгортання системи 
централізованого опалення необхідно 
близько двох тижнів, адже тривала від-
сутність гарячої води негативно вплинула 
на стан мереж», – зазначив заступник 
голови КМДА. 

Він нагадав, що у столиці велика 
протяжність теплових мереж – більше 
2,9 тисячі кілометрів. 

«Тому ми заздалегідь розгортаємо 
роботу, аби встигнути запустити опа-
лення до настання холодів», – пояснив 
Петро Пантелеєв. 

У місті показник 
захворюваності 
на грип та ГРВІ 
нижчий від епідпорогу 

У столиці показник захворюваності 
на грип та ГРВІ складає 385,7 та є 
нижчим епідемічного порогу на 45,8%. 
Загалом інтенсивність епідемпроцесу 
перебуває на рівні, характерному для 
цього періоду року. За 41-й тиждень 
епідсезону (з 8 до 14 жовтня 2018 
року) зареєстровано 11 428 хворих на 
грип та ГРВІ. Про це повідомив перший 
заступник голови КМДА Микола По-
ворозник. Він також нагадав, що з 1 
жовтня 2018 року в Україні розпочався 
сезон підвищеної захворюваності на 
грип та ГРВІ. 

«Наразі у столиці захворіло дорос-
лих – 3403 осіб, дітей – 8025. У структурі 
захворюваності діти становлять 70,2%. 
Серед школярів спостерігається зростан-
ня захворюваності на 13% у порівнянні 
з попереднім тижнем: 3160 випадків, що 
становить 39,4% від загальної кількості 
захворілих дітей і 27,7% від загальної 
кількості осіб, які звернулися за медич-
ною допомогою», – зазначив Микола 
Поворозник. 

За його словами, за 41-й тиждень 
епідсезону до закладів охорони здоров’я 
госпіталізовано 110 осіб, із них 94 – діти. 

Київ посів друге місце 
серед міст України 
у рейтингу прозорості 
інвестиційної сфери 

Столиця на другому місці серед 100 
найбільших міст України у рейтин-
гу прозорості інвестиційної сфери. 
Відповідне дослідження провело 
Українське представництво між-
народної антикорупційної мережі 
Transparency International у рамках 
програми Transparent cities (https://
transparentcities.in.ua/). 

íîâèíè

З нагоди Дня захисника України в столиці відбулася низка урочистих заходів. Зокрема церемонія складання клятви вихованцями Київського військового ліцею імені 
Івана Богуна, загальноміська акція з ушанування пам’яті захисників на Михайлівській площі, покладання квітів до могили Невідомого солдата та інше. Окрім цього за 
участю Президента України Петра Порошенка на Софійській площі пройшов ініційований ним молебень за Україну та автокефальну церкву.
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ДОКУМЕНТХрещатик
17 жовтня 2018 р.
№112 (5163)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
1. ïðîñï. Ïåðåìîãè (â³ä Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî øëÿõîïðîâîäó äî âóë. ×îðíîáèëüñüêî¿)

2. Âåëèêà Ê³ëüöåâà äîðîãà (â³ä âóë. Ì³ñüêî¿ äî ïåðåòèíó ç âóë. Ãàçîïðîâ³äíîþ òà â³ä âóë. 
Ãàçîïðîâ³äíî¿ äî Ì³íñüêîãî ïðîñïåêòó)

3. âóë. Ì³ñüêà (â³ä âóë. Ñòåöåíêà äî Ãîñòîìåëüñüêîãî øîñå) (çà óìîâè ïðîâåäåííÿ êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè)

4. Ê³ëüöåâà äîðîãà (â³ä ïðîñï. Ïåðåìîãè äî âóë. Ì. Òðóáëà¿í³)

5. Àâòîäîðîãà Ð-69 (â³ä âóë. Îçåðíî¿ äî ìåæ³ ì. Êèºâà)

6. ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè (â³ä ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî äî Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó)

7. ïðîñï. Ã. Âàòóò³íà (â³ä Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó äî Êåð÷åíñüêî¿ ïëîù³)

8. âóë. Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêà (â³ä Ãàâàíñüêîãî ìîñòó äî âóë. Åëåêòðèê³â)

9. Íàääí³ïðÿíñüêå øîñå

10. Íàáåðåæíå øîñå (â³ä Ïîøòîâî¿ ïëîù³ äî Íàääí³ïðÿíñüêîãî øîñå)

11. Ñòîëè÷íå øîñå (äî âóë. Àê. Çàáîëîòíîãî)

12. âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà (â³ä âóë. Ì. Ãð³í÷åíêà äî Ï³âäåííîãî ìîñòó)

13. ïðîñï. Ì. Áàæàíà â³ä Ï³âäåííîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó äî Õàðê³âñüêî¿ ïëîù³

14.
ïðîñï. Áðîâàðñüêèé (â³ä ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â äî âóë. Áðàòèñëàâñüêî¿ òà â³ä âóë. Ê³îòî 
äî çàê³í÷åííÿ íàñåëåíîãî ïóíêòó «Êè¿â») (çà óìîâè ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó 
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè)

15. áóëüâ. Ïåðîâà (â³ä âóë. Âîñêðåñåíñüêî¿ äî âóë. À. Íàâî¿)

16. âóë. Î. Òåë³ãè (â³ä. âóë. Îëüæè÷à äî âóë. Êèðèë³âñüêî¿)

17. ïðîñï. Ñîáîðíîñò³ (çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ðîçïîä³ëü÷îãî òðàíñïîðòíîãî îãîðîäæåííÿ)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 09.10.2018 № 1739/5803

Перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних 
засобів до 80 км/год у період з 01 квітня до 01 листопада

¹ 
ï/ï Àäðåñà 

Про перелік ділянок доріг, 
на яких дозволяється швидкість 

руху транспортних засобів до 80 км/год у період 
з 01 квітня до 01 листопада

Рішення Київської міської ради № 1739/5803 від 9 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про дорожній рух», пункту 12.8 розділу 12 Правил дорожнього руху, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, а також з метою підвищення 
пропускної спроможності окремих ділянок доріг міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 13.09.2018 року № 1371/5435

Майно, яке належить до комунальної 
власності територіальної громади 

міста Києва, закріплене на праві господарського 
відання за комунальним підприємством «Київпастранс» 

та безоплатно передається до комунальної 
власності територіальної громади 

міста Лисичанськ Луганської області

¹ 
ï/ï Ìàðêà (ìîäåëü), ³íâ. ¹ àâòîìîá³ëÿ Ð³ê âèïóñêó

Áàëàíñîâà âàðò³ñòü

ïåðâ³ñíà çàëèøêîâà

1 Òðîëåéáóñ òèïó ÏÌÇ Ò-2, ðåºñòðàö³éíèé 
¹ 539, çàâîäñüêèé ¹ 344, ³íâ. ¹ 539 2002 499 998,00 0,00

2 Òðîëåéáóñ, ðåºñòðàö³éíèé ¹ 544, çà-
âîäñüêèé ¹ 03355, ³íâ. ¹ 544 2003 527 000,40 0,00

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про безоплатну 
передачу майна комунальної 
власності територіальної 

громади міста Києва до комунальної власності 
територіальної громади 

міста Лисичанськ Луганської області
Рішення Київської міської ради № 1371/5435 від 13 вересня 2018 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частин п’ятої та шостої 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Лисичанської міської ради 
Луганської області від 31 серпня 2017 року № 36/476 «Про прийом у комунальну власність територіальної громади 
м. Лисичанська тролейбусів» та згоду комунального підприємства «Київпастранс» (лист від 22 листопада 2017 року 
№ 053/01/3787), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 13.09.2018 № 1372/5436

Нежитлові приміщення комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

без проведення конкурсу

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåíäàðÿ, éîãî 
ôîðìà âëàñíîñò³ òà ôîðìà 

ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà îá’ºêòà 
íåðóõîìîñò³ òà 

çàãàëüíà ïëîùà

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè òà îðåíäîâàíà 

ïëîùà, êâ. ì

Ñòàâêà 
îðåíä-

íî¿ 
ïëàòè

Ñòðîê, íà ÿêèé 
óêëàäàºòü-
ñÿ äîãîâ³ð 

îðåíäè

1 2 3 4 5 6

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ 
ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ»

1

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß 
²ÍÂÀË²Ä²Â ×ÎÐÍÎÁÈËß 
ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 

Ì. ÊÈªÂÀ 
(38705144) 

Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ – 

ãîñïðîçðàõóíêîâà

ÏÅ×ÅÐÑÜÊÈÈ 
ÓÇÂ²Ç, 19 

Ïå÷åðñüêèé ðàéîí 
ÆÁê – 5-ïîâåð-

õîâèé 
Ïëîùà íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü 
-2039,30 êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ²ÍÂÀË²Ä²Â ÍÀ ÏËÎÙ², 
ÙÎ ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß 
ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜ-

ÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
1-é ïîâåðõ 

Ïëîùà – 13,4 êâ.ì

1 % 2 ðîêè 364 äí³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу 
в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1372/5436 від 13 вересня 2018 року
Відповідно до статей 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», По-
ложення 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, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âèçíà÷èòè ïåðåë³ê ä³ëÿíîê äîð³ã, íà ÿêèõ 
äîçâîëÿºòüñÿ øâèäê³ñòü ðóõó òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â äî 80 êì/ãîä  ó ïåð³îä ç 01 êâ³òíÿ äî 01 
ëèñòîïàäà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Öåíòð îð-
ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó»:

2.1. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ³ ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî 
Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó ç âñòà-
íîâëåííÿì íåîáõ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â òà 
íàíåñåííÿì â³äïîâ³äíî¿ äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè 
íà ä³ëÿíêàõ äîð³ã, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âñòàíîâèòè äîðîæí³ çíàêè, ÿê³ âèçíà÷àþòü 
äîçâîëåíó øâèäê³ñòü ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
íà ä³ëÿíêàõ äîð³ã, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî 
ð³øåííÿ, òà ñõåì, ðîçðîáëåíèõ, ïîãîäæåíèõ òà 
çàòâåðäæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2.1 ïóíêòó 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» íà-
íåñòè íåîáõ³äíó äîðîæíþ ðîçì³òêó íà ä³ëÿíêàõ 
äîð³ã, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, 
òà ñõåì, ðîçðîáëåíèõ, ïîãîäæåíèõ òà çàòâåð-
äæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2.1 ïóíêòó 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà                                                            
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè áåçîïëàòíî ó êîìóíàëüíó âëàñ-
í³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Ëèñè÷àíñüê 
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà òà çàêð³ïëåíå íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî 
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿â-
ïàñòðàíñ», çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-
òðàíñ»:

2.1. Ñï³ëüíî ç Ëèñè÷àíñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ ñêëàñòè àêòè ïðèéìàííÿ-
ïåðåäà÷³ ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó äîäàòêó, òà 

íàäàòè ¿õ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Ñïèñàòè ç áàëàíñó ìàéíî, çàçíà÷åíå ó 
äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 
2.1 öüîãî ð³øåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. 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 áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 110 (1922), середа, 17 жовтня 2018 р.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,03 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 
Åíòóç³àñò³â âóë., 49.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2018 – 549000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè «Ðóñàí³âêà» Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Åíòóç³àñò³â, 49, ò. 295-20-68).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè, â ïðèì³ùåíí³ ë³êóâàëüíî-ïðî-

ô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó (12%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 5490,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 

1/1, ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.

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 ¹ 476 çà àäðåñîþ: 
âóë. Óøèíñüêîãî, 10, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11,22 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî) (ðîçâèâàþ÷³ çàíÿòòÿ ç ä³òüìè), ïî-
ãîäèííà îðåíäà, ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.05.2018 ñòàíîâèòü – 210000,00 
ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíà 1,26 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî 
ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü. Ïí.-ïò. ç 15.00 äî 17.00 (10 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.

Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 195146 
íà ³ì’ÿ Ãàòåíþêà ²âàíà Ìèõàéëîâè÷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 65322

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

Громаді повернуть ділянку, яку незаконно 
використовували під автостоянку

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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ЗА ЧАС проведення АТО до Київ-
ського міського центру зайнятості 
звернулися по допомогу у праце-
влаштуванні 3,3 тисячі військово-
службовців, з них – 179 відкрили 
власну справу. 

Про це під час заходу у фор-
маті World-coffee, присвяченому 
Дню захисника України – «Сила 
незламних», повідомив директор 
Київського міського центру зайня-
тості (КМЦЗ) Віктор Білич. Серед 
запрошених учасники АТО, які 
поділилися досвідом з відкриття 
власної справи, представники Де-
партаменту соцполітики КМДА, 
СБУ, Військового інституту теле-
комунікації та інформації та інші. 

Як розповів колишній вій-
ськовий Марк Мельник, який 

проходив службу в лавах баталь-
йону «Азов», після повернення 
із зони АТО за сприяння служби 
зайнятості він заснував власне 
видавництво «Орієнтир». Осно-
вне завдання якого – друкування 
спогадів і свідчень учасників бо-
йових дій про військові операції 
та фронтове життя під час подій 
на Донбасі. 

«Зараз ми досягли певного рівня 
у видавничій справі, наразі у світ 
вийшло понад 50 видань, зокре-
ма це дитячі патріотичні книги, 
історичні праці», – зазначив пан 
Мельник. 

Ще один військовий, який від-
крив власну справу, – Володимир 
Розумій. Після звільнення зі служби 
він звернувся до центру зайнятості, 

де отримав консультації щодо ве-
дення підприємницької діяльності. 
У серпні чоловік представив свій 
бізнес-план і отримав кошти на 
започаткування підприємницької 
справи. Його кав’ярня Veterano 
нещодавно відкрилася у Броварах 
і має не лише бізнесову, а й соці-
альну спрямованість – підтримку 
членів сімей загиблих учасників 
бойових дій. 

Директор КМЦЗ проінформував, 
що за допомогою столичної служби 
зайнятості вже знайшли роботу 
1,1 тис. учасників АТО, отримали 
одноразову виплату допомоги з 
безробіття для організації під-
приємницької діяльності та за-
початкували власну справу – 179 
осіб даної категорії  

ЗА СПРИЯННЯ органів столичної 
прокуратури у судовому порядку 
зобов’язано фізичну особу-під-
приємця повернути з незаконного 
користування 0,15 га землі вартістю 
майже 1,7 млн грн, що розташована 
на вул. Саперно-Слобідській у Голо-
сіївському районі. 

З 2016 року 0,925 га території 

на вул. Саперно-Слобідська ви-
користовувались під розміщен-
ня майданчика для паркування 
авто. Проте з’ясувалося, що недо-
бросовісний орендар без жодних 
правовстановлюючих документів 
використовує ще 0,15 га навколиш-
ньої території. Так, обидві ділянки 
огороджено суцільним парканом, а 

територія на них облаштована для 
стоянки машин. 

Суд погодився з доводами про-
курора про порушення відповідачем 
вимог земельного законодавства та 
зобов’язав підприємця повернути 
територіальній громаді міста спірну 
ділянку, привівши її у придатний 
для використання стан  

ОСТАННІМ часом до контакт-центрів «Київво-
доканалу» надходять скарги щодо шахрайства під 
час опломбування лічильників та їх передачі на 
комерційний облік. Мешканці скаржаться, що до 
квартир приходять невідомі, які називають себе 

представниками ТОВ «Мастергаз» та нібито мають 
повноваження від «Київводоканалу», й пропонують 
за грошову компенсацію опломбувати прилад і по-
ставити його на комерційний облік. В результаті цих 
шахрайських дій страждають споживачі, які очікують 
нові платіжки з урахуванням нібито опломбованого 
лічильника. 

«Київводоканал» повідомляє, що, по-перше, ця 
процедура – безкоштовна; а, по-друге, жодна інфор-
мація про опломбування та передачу лічильників від 
«Мастергазу» на комерційний облік до Товариства 
не надходить. 

Для того, щоб не стати жертвою шахраїв, перевіряйте 
наявність посвідчення працівника «Київводоканалу» 
та слідкуйте, щоб у нього в документах-нарядах був 
вказаний номер вашої квартири. 

Окрім цього фахівець «Київводоканалу» тепер може 
опломбувати і лічильники гарячої води. 

Для опломбування необхідно залишити заявку в 
Центрі обслуговування споживачів «Київводоканалу» 
(тел.: (044) 202-02-02, 202-02-04, 200-73-55)  

ВІДПОВІДНУ  роз’яснювальну кампанію роз-
почав Департамент земельних ресурсів КМДА. 
Зокрема боржникам почали направляти листи із 
зазначенням суми боргу та реквізитами для його 
сплати. У Департаменті закликають погасити за-
боргованість у 30-денний термін із дня отримання 
листа та наголошують, що вказані кошти надходять 

до бюджету міста Києва та використовуються на 
потреби киян. 

Про сплату коштів за користування ділянкою просять 
повідомити письмово з наданням підтверджуваль-
них платіжних документів на адресу Департаменту 
земельних ресурсів: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 
32-а або електронною поштою: dzr@kmda.gov.ua  

До столичної служби зайнятості звернулися 
понад 3 тисячі учасників АТО 

У місті відзначать 
фіналістів конкурсу 
«Велопрацедавець 2018» 

Увага! Шахраї! 

18 ЖОВТНЯ о 15.00 за адресою: вул. Миколи Пимоненка, 6, 
Американський дім у Києві відбудеться церемонія нагородження 
фіналістів конкурсу «Велопрацедавець 2018». Як відомо, захід 
проводиться серед роботодавців із офісами у столиці та містах-су-
путниках і визначає найбільш зручні для користувачів велосипеда 
компанії. Перемогу в конкурсі та кубок «Велопрацедавця 2018» 
отримає організація чи установа, що пропонує найкомфортніші 
велоумови для співробітників: щонайменше велопарковку, місце 
для переодягання та душ. 

Мета заходу: популяризація їзди велосипедом у місті та впрова-
дження корпоративної велокультури. Компанії також проявляють 
свою активну позицію на шляху до комфортного міста. 

Програма церемонії нагородження 
15.00 – збір учасників, вітальна кава; 
15.15–15.20 – вітальне слово до учасників конкурсу від 

Асоціації велосипедистів Києва; 
15.20–15.30 – про конкурс/представлення журі/представ-

лення фіналістів конкурсу; 
15.30–15.50 – історія перемоги «Велопрацедавця 2011» 

компанії Melexis. Нагородження переможців трьох перших 
номінацій; 

15.50–16.10 – історія перемоги «Велопрацедавця 2014» 
Luxoft. Нагородження переможців наступних трьох номінацій; 

16.10 – 16.30 – історія перемоги «Велопрацедавця 2017» 
Everlegal. Нагородження переможців наступних трьох номінацій; 

16.30 – вручення кубку «Велопрацедавця 2018». Спільне 
фото  

ДЕПУТАТИ Київради підтримали рішення щодо перейменування 
вулиці Мельникова, що знаходиться у Шевченківському районі. 
У подальшому вона носитиме ім’я Юрія Іллєнка. 

Перейменування пройшло громадські обговорювання на єди-
ному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці 
Е-МІСТО. Зміну назви підтримали 1490 громадян. Це 67% тих осіб, 
які долучилися до голосування. 

Юрій Іллєнко – талановитий український кінорежисер, кіно-
оператор, сценарист, актор, продюсер, автор неперевершених кіно-
стрічок «Криниця для спраглих», «Білий птах з чорною ознакою», 
«Лебедине озеро. Зона», «Молитва за гетьмана Мазепу». Іллєнко 
– народний артист України, лауреат Нацпремії імені Тараса Шев-
ченка, Держпремії імені Олександра Довженка за внесок у кіно, 
академік Академії мистецтв України, єдиний з України академік 
Європейської кіноакадемії, кінопедагог. Був одним із творців но-
вого напряму в кінематографі – «українського поетичного кіно»  

У Києві з’явиться вулиця 
Юрія Іллєнка 

Землекористувачів закликають своєчасно вносити 
плату за землю та погасити заборгованість 
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