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Мер Києва Віталій Кличко 
доручив комунальникам 
якнайшвидше усунути 
аварії на тепломережах 
«Ми увійшли в опалювальний сезон. Ба-
гато проблем, проривів труб тепломереж. 
«Київтеплоенерго» у цілодобовому режимі 
ліквідовує аварії», – заявив учора під час 
відкриття сесії Київради міський голова 
Віталій Кличко. 

Він нагадав, що днями трапилося ве-
лике пошкодження тепломережі у центрі 
міста – на перетині вулиць Шота Руставелі 
та Саксаганського. Цю аварію оперативно 
ліквідували. Проте комунальники виявили 
додаткові пошкодження на цій магістралі, 
що можуть спричинити аварію. Тож наразі 
там ведуться роботи із заміни мереж. 

«В інших проблемних місцях теж ліквіду-
ють пориви. Тому частина будинків – близько 
300 – без тепла. Я дав доручення якнай-
швидше усунути проблеми та обов’язково 
інформувати мешканців про роботи, які 
відбуваються, і коли буде тепло у їхніх оселях. 
Бо люди часто не можуть достукатися нікуди, 
аби отримати інформацію. Це неприпустимо! 
ЖЕДи, служба 15-51 мають працювати як 
належить і надавати киянам інформацію», – 
додав голова КМДА. 

Разом із тим, Віталій Кличко зазначив, що 
коли у Києві випав перший сніг, комунальні 
служби впоралися із негодою. 

«Майже 340 одиниць техніки «Київав-
тодору» та інших комунальних служб і 61 
бригада з ручного прибирання працювали 
на вулицях. Громадський транспорт вийшов 
на маршрути. Хоча курсував із певним від-
хиленням від графіку – поки йшов сніг», – 
підкреслив він. – Затори і велика кількість 
аварій трапилися в основному через те, що 
автоводії безвідповідально поставилися 
до ситуації. І хоча про наближення негоди 
попереджали заздалегідь, багато хто виїхав 
у місто на літніх шинах». 

У метрополітені можуть 
встановити табло 
зворотного відліку часу 
до прибуття потяга 

Днями на засіданні постійної комісії Київради 
з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку депутати погодили проект рішення 
«Про встановлення на станціях Київського 
метрополітену табло зворотного відліку 
часу до прибуття потяга». Це необхідно, аби 
отримували належну та достовірну інформа-
цію щодо часу очікування потяга. Практика 
відображення відповідної інформації на 
станційних табло є загальноприйнятою у 
всіх країнах світу, де є метрополітен. 

«Слід зауважити, що громада неодно-
разово звертала увагу влади на необхід-
ність запровадження відповідного сервісу 
з інформування пасажирів про очікуваний 
час прибуття потяга. Так, у 2015 році було за-
реєстровано відповідну електронну петицію, 
яка зібрала понад 10 тисяч голосів. Однак 
її було відхилено з мотивів відсутності на-
лежного фінансування», – зазначив депутат 
Київради Святослав Кутняк. 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації 
вказаної ініціативи, буде визначений після 
розробки проектно-кошторисної докумен-
тації із встановлення на станціях метро 
такого табло.
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НА УЧОРАШНІЙ сесії Київради депутати 
затвердили зміни до міської цільової про-
грами «Турбота. Назустріч киянам» на 2018 
рік. Коригування стали можливими за рахунок 
перерозподілу зекономлених коштів. Відтак, 
столиця спрямує 59,7 млн грн на вирішення 
гострих соціальних питань. Зокрема 12,6 млн 
грн піде на підтримку киян-учасників АТО 
цього року. Йдеться про надання щорічної 
матдопомоги захисникам, в тому числі до-
бровольцям та сім’ям загиблих киян. Членам 
родин, діти (батьки) яких померли внаслідок 
поранень чи інших ушкоджень здоров’я під 
час Революції Гідності. 

«Згідно з документом, у межах зазначеної 
суми, планується також забезпечити надання 
щомісячної адресної матеріальної допомоги 
для покриття витрат на оплату ЖКП учасникам 
АТО та членам їхніх сімей. Хочу підкреслити, 
що місто надаватиме таку підтримку і членам 
сімей киян, які перебувають в полоні, або зникли 
безвісти», – зазначив директор Департаменту 
соціальної політики КМДА Юрій Крикунов. 

На протезування осіб з інвалідністю, на 
забезпечення засобами пересування ма-
лозабезпечених громадян місто виділить 
12 млн грн. Стільки ж буде спрямовано на 
оздоровлення ветеранів війни та праці, осіб 

з інвалідністю та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ще 
1,6 млн грн закладено на оздоровлення ді-
тей киян-учасників АТО віком до 14 років у 
супроводі матері чи батька. 

Окрім того, документ передбачає виділення 
8 млн грн на надання одноразової допомоги ма-
лозабезпеченим верствам населення та киянам, 
які опинилися у складній життєвій ситуації. 

Також депутати затвердили Міську цільову 
програму зміцнення і розвитку міжнародних 
зв’язків на 2019–2022 роки. Вона передбачає 
вдосконалення системи місцевого само-
врядування та міського управління шляхом 
залучення кращих зарубіжних практик. Згідно 
з документом, працівники мерії вивчатимуть 
досвід аналогічних структур у світі, адапто-
вуватимуться до європейських стандартів 
роботи. Мета столичної влади, аби жителі 
Києва отримали більше можливостей безпо-
середньої участі у прийнятті рішень, як це 
відбувається в європейських країнах. 

Загальна потреба в коштах для виконання 
заходів, передбачених цільовою програмою, 
становить близько 87 млн грн. В середньому 
щорічно плануються видатки на рівні 20-22 
млн грн. Сума може уточнюватися, зважаючи 
на стан міського бюджету. 

Передбачається, що цільова програма спри-
ятиме збільшенню фінансово-економічних 
можливостей Києва шляхом представництва 
у світових міжнародних інституціях. Її ви-
конання дозволить залучати до столиці нові 
інвестиції та зайняти свою позицію на між-
народній арені як потужний економічний і 
культурний центр. 

Учора на пленарному засіданні Київради 
депутати погодили призначення Володимира 
Слончака на посаду заступника голови КМДА 
з питань здійснення самоврядних повнова-
жень. Передбачається, що він займатиметься 
питаннями комунальної власності, екології 
та природніх ресурсів. Також вибудовуватиме 
напрям правової політики. 

«Я усвідомлюю високу відповідальність 
цієї посади. І можу запевнити, що і надалі 
працюватиму на корить територіальної гро-
мади міста та сприятиму розвитку місцевого 
самоврядування у столиці. Мої двері завжди 
відкриті до конструктивних пропозицій, 
фахових ідей та професійних порад», – на-
голосив Володимир Слончак. 

Також депутати погодили призначен-
ня Марини Хонди на посаду заступника 
голови КМДА з питань здійснення само-
врядних повноважень. Передбачається, що 
до сфери її відання належатиме контроль 
за Департаментом соціальної політики, 
Департаментом суспільних комунікацій, 
Департаментом освіти і науки, молоді та 
спорту, а також Управлінням туризму та 
промоцій. 

«Я переконана, що виконаю всі сподівання 
депутатів міської ради. Ті повноваження, що 
покладені на мене, будуть виконані в повному 
обсязі відповідно до завдань депутатського 
корпусу та міського голови», – зазначила 
Марина Хонда �
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Учора на пленарному засіданні Київради депутати затвердили 
зміни до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 
на 2018 рік. На вирішення гострих соціальних питань Київ 
спрямує майже 60 млн грн. Окрім цього, народні обранці 
затвердили цільову програму зміцнення і розвитку міжнародних 
зв’язків на 2019–2022 роки.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У пріоритеті — розв'язання 
соціальних проблем

р

 �  На сесії Київради депутати приділили особливу увагу 
підтримці киян-учасників АТО та їх родин, допомозі 
малозабезпеченим мешканцям столиці

Більшість питань, які учора розглянули депутати Київради, стосувалися розв’язання соціальних проблем
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ДОКУМЕНТХрещатик
16 листопада 2018 р.
№125 (5176)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу Київському міському центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) на списання шляхом продажу 
транспортного засобу, який належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 1913/5977 від 18 жовтня 2018 року

Відповідно до частини шостої статті 75 Господарського кодексу України, частини десятої статті 78 Господарського 
кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання 
основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста 
Києва» та враховуючи листи Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 03 травня 2018 року № 069-941 та Київського міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
30 травня 2018 року № 06/0490, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві

9 листопада 2018 р. за № 247/2095

Про затвердження розміру щомісячної готівкової виплати для оплати проїзду на 2018 рік
Розпорядження № 1931 від 26 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 
загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах», з метою  реалізації державної політики щодо соціального захисту осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування 

прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, 

інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури»
Рішення Київської міської ради № 1912/5976 від 18 жовтня 2018 року

Відповідно до статей 4, 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327, 329, 331 Цивільного кодексу України, 
статей 135, 136, 137 Господарського кодексу України, пунктів 31, 51 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої 
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 2, 8 Закону України «Про приватизацію 
державного житлового фонду», статей 2, 3, 4, 41 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», статей 1, 5, 14, 18 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», 
статей 13, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», враховуючи рішення Київської міської ради від 
28 жовтня 2010 року № 183/4995 «Про окремі питання організації управління районами в м. Києві», від 23 жовтня 
2013 року № 270/9758 «Про питання, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що на-
лежить до комунальної власності територіальної громади міста Києва», з метою вдосконалення системи управління 
майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Київському міському центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
на списання шляхом продажу на аукціоні за 
початковою вартістю, визначеною за резуль-
татами незалежної оцінки, автобусу марки 
ДАЗ, модель 3220, державний номер 07559 
КА, номер кузова U69322000Х0000027, пробіг 
93700 км, 1995 року випуску, первісною балан-
совою вартістю 125162,00 грн, залишковою 
балансовою вартістю 0,00 грн,  який належить 
до комунальної власності територіальної гро-
мади  міста Києва.

 2. Київському міському центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації): 

2.1. Здійснити необхідні заходи, пов’язані 
з продажем на аукціоні транспортного засобу, 
зазначеного у пункті 1 цього рішення.

2.2. Кошти, отримані від продажу транспорт-
ного засобу, спрямувати до бюджету міста Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Затвердити на 2018 рік розмір щомісячної готівкової виплати окремим категоріям громадян, 
визначених пунктом 2 Порядку надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами 
транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 197, які мають пільги з 
оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських (крім 
залізничного та річкового транспорту) маршрутах у сумі 240,0 грн.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської 

міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова
Віталій КЛИЧКО

речових прав на нерухоме майно») з’явиться 
його власник, майно повертається власникові 
після відшкодування ним витрат, пов’язаних з 
виявленням, оцінкою, зберіганням та утриман-
ням цього майна. 

Повернення майна власникові провадиться 
після проведення районною в місті Києві дер-
жавною адміністрацією відповідної перевірки 
права власності заявника на це майно та від-
шкодування ним витрат.».

1.5. Пункт 4 рішення викласти у такій редакції:
«4. Доручити:
4.1. Виконавчому органу Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішувати питання, пов’язані з:

прийняттям та передачею суб’єктам госпо-
дарювання у володіння та користування об’єктів, 
зазначених у пункті 1 цього рішення, на умовах, 
визначених відповідними угодами;

прийняттям та закріпленням на праві госпо-
дарського відання або оперативного управління 
за юридичними особами комунальної форми 
власності територіальної громади міста Києва, які 
безпосередньо підпорядковані або перебувають 
у сфері управління виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації), структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) об’єктів, зазначених у 
пункті 1 цього рішення;

прийняттям та передачею до сфери управління 
районних в місті Києві державних адміністрацій 
об’єктів, зазначених у пункті 1 цього рішення;

передачею суб’єктам господарювання у 
володіння та користування майна, зазначеного 
у пункті 2 цього рішення, на умовах, визначених 
відповідними угодами, укладеними з ПрАТ АК 
«Київводоканал», ПАТ «Київгаз», ПрАТ «Київ-
спецтранс»;

передачею до сфери управління районних 
в місті Києві державних адміністрацій майна 
територіальної громади міста Києва.

4.2. Департаменту комунальної власності  
м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
закріплювати на праві господарського відання 
або оперативного управління майно (крім об’єктів 
житлового фонду) територіальної громади міста 
Києва за структурними підрозділами виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), юридичними особами 
комунальної форми власності територіальної 
громади міста Києва, які безпосередньо підпо-
рядковані або перебувають у сфері управління 
виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації), структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).

4.3. Районним в місті Києві державним ад-
міністраціям надавати Департаменту житло-
во-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) щоквартально, не піз-
ніше 10 числа наступного за звітним кварталом 
місяця, звіт щодо визначення балансоутримувачів 
об’єктів житлового фонду.».

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Це рішення набирає чинності з дня його 
офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань житлово-комунального госпо-
дарства та паливно-енергетичного комплексу 
та постійну комісію Київської міської ради з 
питань власності. 

Київський міський голова
В. Кличко

1. Внести до рішення Київської міської ради 
від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впо-
рядкування прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва відомчого 
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж 
та об’єктів соціальної інфраструктури» такі зміни:

1.1. Заголовок рішення викласти у такій 
редакції:

«Про впорядкування прийняття майна до 
комунальної власності територіальної грома-
ди міста Києва, передачі його у володіння та 
користування, передачі до сфери управління 
районних в місті Києві державних адміністрацій, 
закріплення майна на праві господарського 
відання або оперативного управління».

1.2. Пункт 1 рішення викласти у такій редакції:
«1. Надати згоду на прийняття до кому-

нальної власності територіальної громади 
міста Києва і передачу до сфери управління 
відповідних районних в місті Києві державних 
адміністрацій або у володіння та користування 
суб’єктам господарювання, або закріплення 
на праві господарського відання чи опера-
тивного управління за юридичними особами 
комунальної форми власності територіальної 
громади міста Києва:

об’єктів житлового фонду, у тому числі,: гур-
тожитків, одноквартирних будинків, квартир у 
багатоквартирних будинках, кімнат у квартирах 
та одноквартирних будинках, житлових примі-
щень у гуртожитках (житлових кімнат, житлових 
блоків (секцій)) тощо разом з вбудованими та 
прибудованими нежитловими приміщеннями, 
службового житла, майна житлово-експлуата-
ційних організацій та комунальних підприємств, 
які обслуговували цей фонд;

зовнішніх інженерних мереж до гуртожитків, 
житлового та нежитлового фонду (електро-, те-
пло-, водо-, газопостачання, водовідведення), 
споруд та обладнання на них (насосних станцій, 
теплових пунктів, трансформаторних підстанцій, 
бойлерних, котелень, розподільчих пунктів, 
приладів обліку тощо), ремонтно-будівельних 
баз, майстерень, які обслуговують зазначені 
інженерні мережі;

транспортних засобів, прибиральної та іншої 
техніки;

об’єктів та елементів (частин) об’єктів благо-
устрою, які розташовані на території міста Києва;

об’єктів соціальної інфраструктури незалежно 
від місця їхнього розташування;

об’єктів транспортної інфраструктури;
іншого індивідуально визначеного майна.
Майно, що приймається з державної власності 

у комунальну власність територіальної громади 

міста Києва, Київська міська рада зобов’язується 
використовувати за цільовим призначенням і не 
відчужувати в приватну власність.».

1.3. Доповнити рішення новим пунктом 2 
такого змісту:

«2. Майно, створене чи придбане за рахунок 
коштів бюджету міста Києва або за рахунок коштів 
юридичних осіб комунальної власності терито-
ріальної громади міста Києва, є комунальною 
власністю територіальної громади міста Києва.

Право комунальної власності територіальної 
громади міста Києва на новостворене нерухоме 
майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) 
виникає з моменту завершення будівництва 
(створення майна). Якщо договором або зако-
ном передбачено прийняття нерухомого майна 
до експлуатації, право комунальної власності 
територіальної громади міста Києва виникає з 
моменту його прийняття до експлуатації. Якщо 
право власності на нерухоме майно відповідно 
до закону підлягає державній реєстрації, право 
комунальної власності територіальної грома-
ди міста Києва виникає з моменту державної 
реєстрації.

У разі державної реєстрації права комуналь-
ної власності територіальної громади міста 
Києва документ (лист-довідку), що підтверджує 
факт перебування об’єкта нерухомого майна 
у комунальній власності, видає Департамент 
комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).».

У зв’язку з цим пункти 2-5 рішення вважати 
відповідно пунктами 3-6.

1.4. Доповнити пункт 3 рішення новим під-
пунктом такого змісту:

«3.5. Залучати, на договірній основі, суб’єктів 
господарювання незалежно від форми власності 
до зберігання та утримання:

взятого на облік безхазяйного майна, відо-
мості про яке внесені до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно;

безхазяйного майна, яке не підлягає обліку 
відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно». 

Для покриття витрат, пов’язаних із зберіганням 
речі, районна в місті Києві державна адміністра-
ція може передати безхазяйну нерухому річ на 
зберігання з правом користування нею.

У випадках, коли до закінчення встановленого 
законом річного терміну з дня постановки без-
хазяйного майна на облік (дати оголошення у 
друкованих засобах масової інформації щодо 
майна, яке не підлягає обліку відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію 

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 123 (1935), п’ятниця, 16 листопада 2018 р.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â îáñëóãîâóþ÷îãî êîîïåðàòèâó 

«ÃÀÐÀÆÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÀÐÑÅÍÀËÅÖÜ-1»
Îáñëóãîâóþ÷èé êîîïåðàòèâ «ÃÀÐÀÆÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ «ÀÐÑÅÍÀËÅÖÜ-1», 

êîä çà ªÄÐÏÎÓ 23696754 (äàë³ – «Êîîïåðàòèâ»), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 01103, 
ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ðàéîí, âóëèöÿ Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà, áóäèíîê 2-à, ïîâ³äîìëÿº, ùî 
ïðàâë³ííÿì Êîîïåðàòèâó ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ 
çáîð³â Êîîïåðàòèâó (äàë³ – «Çáîðè»), ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 28 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó îá 11.30 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí, âóëèöÿ Ãàðìàòíà, áóäèíîê 26/2.

Ðåºñòðàö³ÿ ÷ëåí³â Êîîïåðàòèâó òà ¿õ ïðåäñòàâíèê³â â³äáóäåòüñÿ 28 ëèñòîïàäà 2018 
ðîêó çà ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ Çáîð³â ç 10.30. äî 11.25.

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÍÍÈÉ:
1. Ïðî îáðàííÿ ãîëîâè òà ñåêðåòàðÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â Êîîïåðàòèâó.
2. Ïðî îáðàííÿ ãîëîâè òà ñåêðåòàðÿ ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â Êî-

îïåðàòèâó.
3. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ð³øåíü Ïðàâë³ííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ íîâèõ ÷ëåí³â äî Êîîïåðàòèâó.
4. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ð³øåíü Ïðàâë³ííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ÷ëåíñòâà â Êîîïåðàòèâ³.
5. Ïðî îáðàííÿ ñêëàäó Çáîð³â óïîâíîâàæåíèõ Êîîïåðàòèâó.
6. Ïðî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Êîîïåðàòèâó.
7. Ð³çíå.
Êàíäèäàòóðè äî ñêëàäó Çáîð³â óïîâíîâàæåíèõ Êîîïåðàòèâó ìîæóòü íàäàâàòèñü ÷ëåíàìè 

Êîîïåðàòèâó äî Ïðàâë³ííÿ Êîîïåðàòèâó ïèñüìîâî äî 17.00 27 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó.
Äëÿ ðåºñòðàö³¿ òà ó÷àñò³ ó Çáîðàõ íåîáõ³äíî ìàòè ïðè ñîá³: ÷ëåíàì Êîîïåðàòèâó – 

äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó; ïðåäñòàâíèêàì ÷ëåí³â Êîîïåðàòèâó – 1) äîâ³ðåí³ñòü íà 
ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ÷ëåíà Êîîïåðàòèâó, îôîðìëåíó íàëåæíèì ÷èíîì çã³äíî 
ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; 2) äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó ïðåäñòàâíèêà ÷ëåíà 
Êîîïåðàòèâó.

Ïðàâë³ííÿ

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÊÈßÍ!

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²-
Í²ÑÒÐÀÖ²¯) «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ» ³íôîðìóº ïðî íàì³ð çä³éñíèòè ïåðåãëÿä òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ», «áþäæåòí³ óñòàíîâè», 
«³íø³ ñïîæèâà÷³», íà ïîñëóãè ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «ðåë³ã³éí³ îðãàí³-
çàö³¿», «óïðàâèòåë³ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â». Ïåðåãëÿä òàðèô³â îáóìîâëåíî íàñòóïíèìè ôàêòîðàìè: 

– ïðèéíÿòòÿì Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19.10.2018 ¹ 867 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî 
ïîêëàäåííÿ ñïåö³àëüíèõ îáîâ’ÿçê³â íà ñóá’ºêò³â ðèíêó ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ³í-
òåðåñ³â ó ïðîöåñ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó ïðèðîäíîãî ãàçó», ÿêà ïåðåäáà÷àº çá³ëüøåííÿ ö³íè ïðèðîäíîãî ãàçó (áåç 
òðàíñïîðòóâàííÿ) äëÿ êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â «íàñåëåííÿ» íà 26,2% òà êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â «ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿» íà 
152,3%; çìåíøåííÿ ö³íè ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ  êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â «áþäæåòí³ óñòàíîâè» òà «³íø³ ñïîæèâà÷³» íà 21,1%;

– ï³äâèùåííÿì òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÅÖ  ÊÏ «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ» äëÿ êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â 
«íàñåëåííÿ» íà  23% òà «ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿» íà 107,3%, çìåíøåííÿì òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÅÖ 
ÊÏ «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ» äëÿ êàòåãîð³¿ «áþäæåòí³ óñòàíîâè»  òà «³íø³ ñïîæèâà÷³» íà  16,5 %, ðîçðàõîâàíèõ íà 2019 
ð³ê â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 01.08.2017 ¹ 991 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ìåòîäèêè ôîðìóâàííÿ, ðîçðàõóíêó 
òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó òà (àáî) òåïëîâó åíåðã³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ íà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, 
òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ òà êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ»;

– êîðèãóâàííÿ ôîíäó îïëàòè ïðàö³ ç âðàõóâàííÿì çì³í ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á;
– çðîñòàííÿì òàðèô³â íà âîäîïîñòà÷àííÿ ÏðÀÒ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà 25,2%, âñòàíîâëåíèõ  ÍÊÐÅÊÏ ïîñòàíîâîþ 

â³ä 04.10.2018 ¹ 1168.

Â³äïîâ³äí³ òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ ç  01.01.2019 ðîêó.

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè âñ³õ êàòåãîð³é. Ïðîåêò 
òàðèô³â ç ÏÄÂ  1 656,67 ãðí çà 1 Ãêàë; 38,55  ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ çä³éñíåííÿ  ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòå-
ãîð³¿ «íàñåëåííÿ». Ïðîåêò òàðèô³â ç ÏÄÂ 98,76 ãðí/êóá.ì ç ðóøíèêîñóøêàìè; 91,34 ãðí/êóá.ì  áåç ðóøíèêîñóøîê.

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â  ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ 
«áþäæåòí³ óñòàíîâè». Ïðîåêò òàðèô³â ç ÏÄÂ 99,75 ãðí/êóá.ì. Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿  «³íø³ ñïîæèâà÷³». Ïðîåêò òàðèô³â ç ÏÄÂ 99,40 ãðí/êóá.ì.

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòå-
ãîð³¿ «ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿». Ïðîåêò òàðèô³â ç ÏÄÂ  99,37 ãðí/êóá.ì.

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç «óïðàâèòåëÿìè áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â». Ïðîåêò òàðèô³â ç ÏÄÂ 95,47 ãðí/êóá.ì ç ðóøíèêîñóøêàìè;  88,31 ãðí/êóá.ì áåç ðóøíèêîñóøîê.

Ç á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ 
ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯) «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ»: 
https://kte.kmda.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: 01001, ì. Êè¿â, ïë. ²âàíà Ôðàíêà, 5  òà  íà åëåêòðîííó àäðåñó 
info@kte.kmda.gov.ua

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê) – ÒÎÂ «Åíðàí-àâòî».
Ïîøòîâà àäðåñà – 01001, Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 12, ïîâåðõ 7.
2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â (òðàñ) áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè) – ì. Êè¿â, 

Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, ïðîâóëîê Çàâîäñüêèé, 1 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³.
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà – Äàíèì ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ 

ðåêîíñòðóêö³ÿ àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó (ÀÇÊ) ³ç âñòàíîâëåííÿì äîäàòêîâîãî òåõ-
íîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ, à ñàìå ñòàö³îíàðíîãî çàïðàâíèêà ãàçó îá’ºìîì – 9,96 ì3 
íàäçåìíîãî ðîçòàøóâàííÿ.

4.Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü çàïðîïîíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Çàáåçïå÷åííÿ á³ëüø åêîëîã³÷íèì ïàëèâîì àâòîòðàíñïîðòó.

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè âèðîáíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:
çåìåëüíèõ: ïëîùà ä³ëÿíêè – ³ñíóþ÷à; ñèðîâèííèõ: íå ïîòðåáóº; åíåðãåòè÷íèõ 

(ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî): åëåêòðè÷íà ïîòóæí³ñòü – â³ä ³ñíóþ÷èõ ìåðåæ 
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ä³þ÷îãî ÀÇÊ, çã³äíî ä³þ÷îãî Äîãîâîðó; âîäíèõ: â³ä ³ñíóþ÷èõ ìåðåæ 
âîäîïîñòà÷àííÿ ä³þ÷îãî ÀÇÊ; òðóäîâèõ: øòàò ä³þ÷îãî ÀÇÊ.

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) – çà íåîáõ³äí³ñòþ.
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè: àò-

ìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, ïîâåðõíåâ³ ³ ï³äçåìí³ âîäè, çåëåí³ íàñàäæåííÿ, ãðóíòè.
8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè: 

íåîáõ³äíà ï³äãîòîâêà ñòàíäàðòíà äëÿ äàíîãî âèäó ðîá³ò.
9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) 

íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: íå âïëèâàº; ïîâ³òðÿíå: 
âïëèâàº – âïëèâ íåçíà÷íèé, êîíöåíòðàö³ÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ 
íå ïåðåâèùóº íîðìàòèâ³â ÃÄÊ; âîäíå: íå âïëèâàº; ´ðóíò: íå âïëèâàº; ðîñëèííèé ³ 
òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè: íå âïëèâàº; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðå-
äîâèùå (íàñåëåííÿ): âïëèâ ïîçèòèâíèé – çàáåçïå÷åííÿ á³ëüø åêîëîã³÷íèì àâòî-
ïàëèâîì òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå – íå âïëèâàº.

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà – â³äñóòí³.
11. Íåîáõ³äí³ñòü ³ îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ – çà âèìîãàìè ÄÁÍ À.2.2.1-2003. 

«Ñêëàä ³ çì³ñò ìàòåð³àë³â îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (ÎÂÍÑ) ïðè ïðîåê-
òóâàíí³ ³ áóä³âíèöòâ³ ï³äïðèºìñòâ, áóäèíê³â ³ ñïîðóä. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðîåêòóâàííÿ».

12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ – îçíàéîìëåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿ ç çàÿâîþ ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè òà íàì³ðè ðåêîíñòðóêö³¿ ÀÇÊ. Ãðîìàäñüê³ 
ñëóõàííÿ íå ïðîâîäèëèñü, çà â³äñóòí³ñòþ íåîáõ³äíîñò³. Çâåðíåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðè-
éìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Îëåêñàíäðà 
Êîøèöÿ, 11, ç 9.00 äî 18.00, òåëåôîí (044) 564-90-10.

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 02.11.2018 ó ñïðàâ³ 
¹ 640/18013/18 ñóääåþ Àâåðêîâîþ Â.Â. â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é 
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Âàõîâñüêîãî Âàëåð³ÿ Ôðàíöåâè÷à äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà 
ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 05 æîâòíÿ 2017 ¹ 1207 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Òàðèô³â òà 
ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, 
ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â 
³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî 
íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì» (ïóíêò 6.2 ïîçèö³ÿ ¹81 äëÿ ÒÎÂ «ßâ³ð-Æèòëîáóä-2» ïî æèòëî-
âîìó áóäèíêó ïî áóëüâàðó Êîëüöîâà, 14-à). Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 27.11.2018 
î 14.00 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà 
àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë ñóäîâèõ çàñ³äàíü ¹ 101.

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 84,73 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 
çà àäðåñîþ: áóëüâ. Àìâðîñ³ÿ Áó÷ìè,7-à.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2018 – 1407000,00 
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¿ (20 êâ. ì. – 1%, 30 
êâ. ì – 2%, 34,73 êâ. ì – 3%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 2548,83 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 ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 
02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208

Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³-
ñòðàö³ÿ 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 73,10 êâ. ì, ðîçòàøî-
âàíå çà àäðåñîþ: Åíòóç³àñò³â âóë., 49.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2018 – 
1334000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðè-
ºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 

«Ðóñàí³âêà» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. 
Åíòóç³àñò³â, 49, ò. 295-39-49).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê 
îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ 
âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ 
ïðàêòèêè â ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ (11%), 
òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 12228,33 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.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 199,7 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: âóëèöÿ ²îàííà Ïàâëà II, áóä. 10, êîðïóñ 1. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2018 – 4827100,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ îô³ñó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 8%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 32180,67 
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 äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.
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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 65933

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

ІЗ 2015 РОКУ учнівський та пе-
дагогічний колективи Київського 
ліцею №144 ім. Г.Ващенка успішно 
співпрацюють із польськими одно-
літками. Два навчальних заклади 
знайшли чимало точок перетину, 
реалізуючи спільний проект «Збе-
реження національних кулінарних 
традицій в здоровому харчуван-
ні». У рамаках заходу українські 
й польські учні та вчителі мали 
нагоду декілька разів відвідати 
освітні заклади партнерів та отри-
мати багато цікавої й корисної 
інформації про країну сусіда. 

Крім цього, завдячуючи цим 
молодіжним обмінам, школярі 
обох держав познайомилися та 
потоваришували зі своїми од-
нолітками, спілкування з якими 
переросло в дружні зв’язки. Саме 
тому всі були надзвичайно раді, що 
наступний українсько-польський 
проект «З традиціями – в сучас-
ність, або Українсько-польська 
кухня», учасниками якого є ліцей 
№144 ім Г. Ващенка та гімназія 
ім. Європейської Інтеграції, що в 
Новому Мясті (Республіка Польща), 
отримав фінансову підтримку 
Польсько-Української ради обміну 
молоддю. «Проект, спрямований 
на розвиток громадянських ком-
петенцій учасників віком від 14 до 

18 років, передбачає залучення до 
його реалізації не лише учителів 
та учнів, а також їх родин», – за-
значила Ірина Ліпчанська, коор-
динаторка проекту, заступник 
директора з навчально-методичної 
роботи ліцею №144. 

За її словами, у рамках міжна-
родного проекту «З традиціями – в 
сучасність, або Українсько-поль-
ська кухня» 14 українців (12 учнів 
та 2 учителя-координатора про-
екту) відвідали Польщу з 14 до 21 
вересня 2018 року. У свою чергу, 
14 поляків (дванадцять учнів та 
двоє вчителів-координаторів про-
екту) перебували в Київському 
ліцеї №144 з 30 вересня до 5 жов-
тня 2018 року. Неочікуваною, але 

обов’язковою вимогою проекту 
було проживання всіх учасників 
разом з координаторами в готелі 
як в Україні, так і в Польщі. 

«Насичена програма передбача-
ла заходи, що стосуються здорового 
харчування, а саме: створення 
фото- та відеорепортажів «Здо-
ровим бути модно», опитуван-
ня громадськості про переваги в 
харчуванні, зустрічі з ведучими 
популярних кулінарних телепе-
редач та шоу, кулінарні майстер-
класи, спільні уроки, інтеграційні 
тренінги та ігри, подорожі та ще 
багато цікавого», – розповіла Ірина 
Ліпчанська. – Всі події були спря-
мовані в одному напрямі – зібрати 
матеріали для створення, а потім 
і випуску українсько-польської 
книги рецептів національної кухні 
обох країн. З її допомогою молодь 
зможе зберегти кулінарні тради-
ції своїх країн, готуючи щоденні 
страви з урахуванням здорового 
способу життя». 

Учитель географії Оксана Да-
нилова, координаторка проекту, 
наголошує: «Таке освітнє партнер-
ство сприяє підготовці молоді обох 
сусідніх країн до успішної само-
реалізації в умовах європейської 
інтеграції, формуванню спільних 
цінностей здорового способу життя 
та поваги до власних національних 
традицій». 

Один з найцікавіших спогадів в 
українських і польських школярів 

залишив по собі грандіозний між-
народний конкурс ресторанних 
технологій Best cook fest, що про-
ходив у Київському національному 
торговельно-економічному універ-
ситеті, безпосередніми учасниками 
якого вони стали. Учні відвідали 
лабораторії харчових технологій, 
в яких проходять зйомки відомих 
телепередач про оцінку якості 
товарів. 

Окрім цього, українсько-поль-
ська делегація на чолі з директор-
кою ліцею №144 Іриною Орєховою 
побувала в Міністерстві молоді та 
спорту України та зустрілася із за-
ступником міністра Олександром 
Яремою. Спілкування відбулося у 
невимушеній дружній атмосфері, 
учасники презентували посадов-
цю свої символи проекту. Під час 
зустрічі пан Ярема наголосив на 
важливості молодіжних обмінів, 
які сприяють розвитку молодіж-
ного співробітництва між нашими 
державами. А також розповів про 
діяльність Українсько-Польської 
ради, можливості та участі школя-

рів і студентів у процесі прийняття 
рішень тощо. Йшлося і про конкурс 
проектів для молодіжних органі-
зацій та фінансову підтримку про-
ектів, яку надає Мінмолодьспорт. 

«Важливо, щоб молоді люди 
були активними учасниками змін 
та впливали на процеси прийняття 
рішень на всіх рівнях шляхом утво-
рення молодіжних, студентських 
рад, парламентів тощо», – зауважив 
заступник міністра.

Гості, в свою чергу, поділились 
враженнями від участі у проекті. 
За період його реалізації школя-
рі обох країн отримали навички 
спілкування з представниками 
іншої культури різними мовами 
(англійською та польською), на-
вчилися працювати командою, 
брати відповідальність на себе 
та приймати зважені рішення. 
«Дружба, команда, знання, досвід, 
емоції, відкритість та впевненість в 
усьому, що ми робимо, а особливо в 
тому, що ми – одна велика дружня 
родина» – підсумувала директорка 
ліцею Ірина Орєхова  

Для учнів cтоличного ліцею №144 ім. Г.Ващенка 
та школи ім. Європейської Інтеграції, що в Новому 
Мясті (Республіка Польща), відкриття нових 
можливостей відбувається через залучення їх до 
реалізації спільних міжнародних проектів.

Ганна ШАФРАНОВА, 
Маріна ЕЛЬ ГУЛЬ 
спеціально для «Хрещатика» 

Успіхи 
примножує 
партнерство

«Я вперше ліпила вареники з такою начинкою, 
але вони мені дуже сподобалися» 

(Марія) 
Вареники з гречаною кашею та сиром 

Рецепт приготування (на 4 порції): 
Інгредієнти: 
Сіль (1 ч.л.) 
Борошно (500 г) 
Тепла вода (1 склянка) 

Начинка: 
Гречана каша (попередньо 
відварена і охолоджена) 250 г 
Кисломолочний сир (250 г) 
Смажена цибуля (100 г) 
Сіль, перець за смаком 

Спосіб приготування: 
Робимо класичне тісто на вареники. 
Після цього беремо гречану кашу, сир, підсмажену цибулю й все 
змішуємо. Із суміші утворюємо невеличкі кульки. 
Качалкою розкатуємо тісто до 2 мм й робимо круглі формочки, в які 
кладемо начинку. 
Потім згинаємо тісто у напрямку руки. Після цього, тримаючи вареник 
пальцями, притискуємо тісто так, щоб не було дірок. 
Варити в підсоленому окропі 15-20 хвилин. 
Смачного!

Рецепт з «Кулінарної книги»Рецепт з «Кулінарної книги»
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