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Бюджет столиці на 2019 
рік планується на рівні 
53 мільярдів гривень 
Бюджет столиці на 2019 рік планується 
на рівні 53 мільярдів гривень. Про це 
заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі 
радіо «НВ». 

Він зазначив, що протягом останніх 
років міській владі вдалося збільшити 
обсяги надходжень до столичного кошто-
рису. І це дозволило реалізувати багато 
необхідних інфраструктурних проектів. 

«Бюджет нашого міста в 2014 році був 
менше, ніж борг міста. Борг тоді складав 
25 мільярдів гривень. Місто було на межі 
банкрутства. Сьогодні ж ми плануємо 
бюджет Києва на наступний рік на рівні 
53 мільярдів гривень. І це при тому, що 
борг ми зменшили до 12 мільярдів. А це 
означає, що в нас триває оздоровлення 
економіки міста, – заявив Віталій Кличко. – 
Тільки впровадження системи закупівель 
«ProZorro» дало можливість отримати 
додатково більше 2 мільярдів гривень». 

За словами мера столиці, за кілька 
останніх років у Києві, зокрема, вдалося 
капітально відремонтувати понад 800 
кілометрів доріг. В місті з’явилися велодо-
ріжки. Також, збільшивши надходження до 
бюджету, вдалося побудувати чи повністю 
реконструювати 19 дитячих садочків та 7 
шкіл, втілити багато інших проектів. 

Сквер Небесної Сотні 
буде збережено 

На засіданні постійної комісії Київради 
з питань екологічної політики депутати 
підтримали ініціативу заступника місь-
кого голови – секретаря Київради Во-
лодимира Прокопіва щодо офіційного 
створення скверу на вул. Михайлівська 
24-26 площею 0,2549 га. «Його самотужки 
облаштували активісти та волонтери. Але 
ділянка перебувала у приватній власності, 
там планувалося будівництво готельно-
офісного центру. Цьогоріч територію 
було повернуто у власність держави. 
І тепер надзвичайно важливо надати 
скверу офіційного статусу», – наголошує 
Володимир Прокопів. 

«Комісія з питань екологічної політики 
підтримала мою пропозицію офіційно 
створити зелену зону по вул. Михайлівській, 
24-26. Таким чином місто реалізовує елек-
тронну петицію щодо повернення киянам 
скверу Небесної Сотні. Дуже символічно, 
що це відбулося саме у п’яту річницю Рево-
люції Гідності. Офіційний статус захистить 
територію від посягань забудовників. А 
також дасть можливість місту опікуватися 
сквером – організувати полив, прибирання 
та покращити благоустрій», – зазначив 
Володимир Прокопів. 

Відповідно до рішення екологічної 
комісії Київради КО «Київзеленбуд» має 
подати клопотання про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення ділянки для створення скверу 
по вул. Михайлівській, 24-26. А виконав-
чий орган здійснити заходи щодо зняття 
арешту з відповідної землі та її передачі 
з державної до комунальної власності 
територіальної громади міста, відповідно 
до вимог чинного законодавства.

íîâèíè

У суботу на території 
Національного музею 
«Меморіал жертв Голодомору» 
на вул. Лаврській, 3 відбулись 
жалобні заходи до роковин 
Голодомору 1932-1933 років за 
участю представників органів 
державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 
громадськості, духовенства та 
іноземних гостей. О 16.00 було 
оголошено хвилину мовчання на 
честь вшанування пам’яті жертв 
Голодомору, а також проведено 
загальноукраїнську акцію 
«Засвіти свічку». 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У СУБОТУ Глава держави разом з дружиною 
встановили до меморіального знаку «Свіча 
пам’яті» композиції із зерном та запаленими 
лампадами та вшанували пам’ять загиблих 
під час голоду 1932-1933 років. Очільники 
делегацій іноземних держав також встановили 
композиції із зерном та запалені лампадки 
до меморіального знаку і вшанували пам’ять 
жертв Голодомору. 

«Історична відповідальність за Голодомор 
лежить на Російській Федерації як правонас-
тупниці СРСР, і той злочин не має терміну 
давності», – заявив Президент Петро Поро-
шенко під учас часті у церемонії вшанування 
пам’яті жертв загиблих 1932-1933 років. 

«Росія знову, як і сто років тому, розгорнула 
агресію проти України, щоб повернути її назад, 
в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться 
вільної європейської України. Але, я точно знаю, 
вони вже не зможуть повернути назад колесо 
історії», – підкреслив Президент України. 

Глава держави зазначив, що щороку пізньої 
осені до Національного музею «Меморіал жертв 
Голодомору» приходять тисячі людей. «Вони 
прибувають із різних куточків України та з 
далеких країн. Їх приводить сюди бажання 
вшанувати загиблих і нагадати світові про 
один з найбільших злочинів ХХ століття – про 
Голодомор, влаштований Кремлем», – зазна-
чив Петро Порошенко. 

По завершенні виступу він оголосив за-
гальноукраїнську хвилину мовчання. 

Перед початком меморіального заходу 
Президент разом з дружиною Мариною По-
рошенко, Головою Верховної Ради України 
Андрієм Парубієм, Прем’єр-міністром України 
Володимиром Гройсманом та Главами іно-
земних делегацій взяли участь у скорботній 
Ході пам’яті. 

Українці пам’ятають свою історію і сьогодні 
виборюють своє майбутнє. Про це в день вша-
нування пам’яті жертв голодоморів в нашій 
державі заявив мер Києва Віталій Кличко. 

«Усі покоління українців повинні пам’ятати 
про страшну трагедію Голодомору. Мільйони 
наших співвітчизників були вбиті. Так, саме 
вбиті тодішньою радянською владою. Людей 
свідомо нищили, намагаючись викорінити 

національну самоідентифікацію. Ми пови-
нні зробити все, щоб кожна сторінка цієї 
жахливої історії була відома всьому світу. 
Ми маємо робити все для визнання геноциду 
українського народу», – наголосив мер Києва. 

Він зазначив, що вперше дізнався про Го-
лодомор у дитинстві від своєї бабусі Євдокії 
Пилипівни, яка єдина вижила з 8 дітей в своїй 
родині. Вона розповідала страшні подробиці, 
як люди вимирали цілими селами. 

«Коли бабуся мені розповідала про той 
голод, я думав, що це страшні казки. А то була 
навіть не вся жахлива правда», – зазначив 
Віталій Кличко. 

Мер столиці зазначив, що сьогодні знову 
українців намагаються зламати і підкорити. 
І через російську агресію на сході держави 
продовжують гинути люди. 

«Але Україна вистоїть, гідно пройде через 
випробування, захистить свою державність і 
незалежність. Ми пам’ятаємо свою історію і 
сьогодні виборюємо своє майбутнє. Україн-
ський народ сильний і обов’язково перемо-
же!», – наголосив Віталій Кличко. 

Нагадуємо, що до 85-х роковин із 2017 
року тривають тематичні просвітницькі за-
ходи: уроки пам’яті, конференції, реквієми, 
зустрічі за круглим столом, конкурси науко-
вих та творчих робіт, перегляди художніх та 
документальних фільмів, а також екскурсії 
школярів до Національного музею «Меморіал 
жертв голодоморів». 

Протягом 2017-2018 років організовані 
книжкові виставки, інформаційні години, го-
дини-реквієми, літературні читання у міських 
та районних бібліотеках �

«Засвіти свічку»
 �  У Києві відбулися жалобні заходи У Києві відбулися жалобні заходи 
до роковин Голодомору 1932-1933 роківдо роковин Голодомору 1932-1933 років

У суботу в столиці на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» відбулись жалобні за-У суботу в столиці на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» відбулись жалобні за-
ходи до роковин Голодомору 1932-1933 роківходи до роковин Голодомору 1932-1933 років

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА



2

ДОКУМЕНТХрещатик
27 листопада 2018 р.
№129 (5180)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

1.

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß 

«ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß 
ÄÐÓÆÈÍ ² ÌÀÒÅ-
Ð²Â Á²ÉÖ²Â Ó×ÀÑ-

ÍÈÊ²Â ÀÒÎ» 
Ôîðìà âëàñíîñò³ 

- ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñó-
âàííÿ -÷ëåíñüê³ 

âíåñêè

ÂÓË. ÃÀÐÌÀÒ-
ÍÀ, 31, ë³ò.À 

Ñîëîì’ÿíñüêèé 
ðàéîí 

Íåæèëå ïðè-
ì³ùåííÿ, àäì³-

í³ñòðàòèâíå 
Çàãàëüíà 

ïëîùà - 866,7 
êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß 
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ 

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯, ßÊÀ 
ÇÄ²ÉÑÍÞª ÁÅÇÊÎ-
ØÒÎÂÍÓ ÏÑÈÕÎËÎ-

Ã²×ÍÓ, ÑÎÖ²ÀËÜÍÓ 
ÄÎÏÎÌÎÃÓ, ÐÅÀÁ²Ë²-
ÒÀÖ²Þ ÒÀ ÀÄÀÏÒÀÖ²Þ 

²ÍÂÀË²Ä²Â ÒÀ ÎÑ²Á-
Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÀÒÎ 

1,2 ïîâåðõè 
Ïëîùà - 97,90 êâ.ì

1 ãðí íà 
ð³ê

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 № 1761/5825 від 11 жовтня 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:

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1761/5825

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 ô³íàí-

ñóâàííÿ

Àäðåñà òà 
õàðàêòåðèñ-
òèêà îá’ºêòà 
íåðóõîìîñò³

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàê-
òåðèñòèêà îá’ºêòà 

îðåíäè òà îðåíäîâà-
íà ïëîùà, êâ.ì

Îðåíäíà 
ïëàòà

Ñòðîê, íà 
ÿêèé óêëàäà-
ºòüñÿ äîãîâ³ð 

îðåíäè

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

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÆÈÒËÎÑÏÅÖÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß»

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1759/5823 від 11 жовтня 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», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1759/5823

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

без проведення конкурсу

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåí-
äàðÿ, éîãî ôîðìà 

âëàñíîñò³ òà ôîðìà 
ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà òà 
õàðàêòåðèñ-
òèêà îá’ºêòà 
íåðóõîìîñò³

Ïðèçíà÷åííÿ, 
õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè 
òà îðåíäîâàíà 

ïëîùà, êâ. ì

Îðåíäíà 
ïëàòà

Ñòðîê, íà 
ÿêèé óêëàäà-
ºòüñÿ äîãîâ³ð 

îðåíäè

1 2 3 4 5 6

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

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÆÈÒËÎÑÏÅÖÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß»

1.

×ËÅÍ ÍÀÖ²Î-
ÍÀËÜÍÎ¯ ÑÏ²ËÊÈ 

ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÊÎÂÒÓÍ 
ÑÅÐÃ²É ²ÂÀÍÎÂÈ× 
(²äåíòèô³êàö³éíèé 

íîìåð 2084619193) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – 

ïðèâàòíà 
Ôîðìà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ – ãîñïðîçðà-

õóíêîâà

ÀÍÄÐ²¯Â-
ÑÜÊÈÉ 

ÓÇÂ²Ç, ¹36 
Ë²Ò. À Ïîä³ëü-
ñüêèé ðàéîí 

Íåæèëèé 
áóäèíîê (êà-

ï³òàëüíèé) 
Àäì³í³ñòðà-

òèâíå 
Çàãàëüíà 
ïëîùà - 

828,70 êâ.ì

äëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ ìàéñòåðí³ 
õóäîæíèêà íà 

ïëîù³, ùî íå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ 

äëÿ ïðîâàäæåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ 

ä³ÿëüíîñò³ 
1 ïîâåðõ 

ïëîùà - 38,20 êâ.ì

1%

2 ðîêè 364 
äí³ 

Çà óìîâè 
óêëàäàííÿ 

îõîðîííîãî 
äîãîâîðó 

íà ïàì’ÿòêó 
ç â³äïîâ³ä-

íèì îðãàíîì 
îõîðîíè 

êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 11.10.2018 року № 1767/5831

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту на право 

оренди

ï/ï

Ïîâíà íàçâà 
îðåíäàðÿ, éîãî 

ôîðìà âëàñ-
íîñò³ òà ôîðìà 
ô³íàíñóâàííÿ 
(êîä ªÄÐÏÎÓ)

Àäðåñà òà 
õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà íåðóõî-

ìîñò³

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàê-
òåðèñòèêà îá’ºêòà 

îðåíäè òà îðåíäîâà-
íà ïëîùà, êâ. ì

Ñòàâêà 
îðåíä-

íî¿ 
ïëàòè

Ñòðîê, 
íà ÿêèé 
óêëàäà-

ºòüñÿ 
äîãîâ³ð 
îðåíäè

Ïðèì³òêè

1 2 3 4 5 6 7

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯

1

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß 

«ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÉ 
ÒÀÍÖÞÂÀËÜ-

ÍÈÉ ÊËÓÁ 
«ÐÅÂÅÐÀÍÑ» 
(êîä ªÄÐÏÎÓ 

40194929) Ôîð-
ìà âëàñíîñò³ 

- ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³-

íàíñóâàííÿ 
-ãîñïðîçðàõóí-

êîâà

²ÂÀÍÀ ÌÈÊÎËÀÉ-
×ÓÊÀ ÂÓË., 9-À 
(ã³ìíàç³ÿ ¹ 191
³ì. Ï. Ã. Òè÷èíè 
ç ïîãëèáëåíèì 
âèâ÷åííÿì ³íî-

çåìíèõ ìîâ 
ì. Êèºâà) 

Äí³ïðîâñüêèé 
ðàéîí, 

ÍÁê - 4-ïîâåðõî-
âèé 

Ïëîùà-6093,00 
êâ.ì

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß 
ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÃÎÑ-

ÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß, 
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ßÊÎÃÎ 
ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ ÍÀ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²Þ ÒÀ 

ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÀ-
ÍßÒÜ Ð²ÇÍÈÌÈ ÂÈ-

ÄÀÌÈ ÑÏÎÐÒÓ 
(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü 
³ç áàëüíèõ òà ñó÷àñ-
íèõ òàíö³â, ïîãîäèí-

íî) 
2 ïîâåðõ 

Ïëîùà - 244,32 êâ.ì

3% 2 ðîêè 
364 äí³

Ïîãî-
äèííà 

îðåíäà: 
Ïí, Âò,×ò, 
Ïò( 18.00 

-21.00 
ãîä)

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 № 1767/5831 від 11 жовтня 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», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою 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:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
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¿) 
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

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
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¿) 
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

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

2. Äí³ïðîâñüê³é 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 № 127 (1939), вівторок, 27 листопада 2018 р.

Про затвердження договору 
між Київською міською радою 

та Ходосівською сільською радою 
Києво-Святошинського 
району Київської області

Рішення Київської міської ради № 4/6055 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини 

четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 21 
грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè äîãîâ³ð ïðî âèä³ëåííÿ òà âè-

êîðèñòàííÿ ñóáâåíö³¿, óêëàäåíèé 02 ëèñòîïàäà 
2018 ðîêó ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â îñîá³ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëî-
äèìèðîâè÷à, ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà Õîäîñ³âñüêîþ 
ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â îñîá³ Õîäîñ³âñüêîãî ñ³ëü-
ñüêîãî ãîëîâè Ïÿí÷óêà Ìèêîëè Ëåîí³äîâè÷à, ç 
³íøî¿ ñòîðîíè. 

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî



3

РЕКЛАМА Хрещатик
27 листопада 2018 р.

№129 (5180)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÊÏ «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ» ³íôîðìóº, ùî ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì ö³íè íà ïàëèâíî-
ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè, çá³ëüøåííÿì ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â 2019 
ðîö³ äî 4 173 ãðí, çá³ëüøåííÿì âèòðàò íà ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíîãî ïàðêó, ï³äâè-
ùåííÿì òàðèôó íà çàõîðîíåííÿ âåëèêîãàáàðèòíèõ â³äõîä³â íà ïîë³ãîí³ ¹ 6 ÏðàÒ 
«Êè¿âñïåöòðàíñ» òà òàðèôó íà çíåøêîäæåííÿ â³äõîä³â íà ÑÏ «Çàâîä «Åíåðã³ÿ» 
ÊÏ Êè¿âòåïëîåíåðãî», à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî òà ñâîº÷àñíîãî 
íàäàííÿ ïîñëóã ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ 
ç ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè â ì. Êèºâ³, ï³äïðèºìñòâîì ïîäàí³ íà çàòâåðäæåííÿ ó âèçíà-
÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íîâ³, ïëàíîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ 
ïîáóòîâèõ òà âåëèêîãàáàðèòíèõ â³äõîä³â ÿê äëÿ âèêîíàâöÿ ïîñëóã äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ðîçð³ç³ íàñòóïíèõ êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â:
ÊÏ Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ – âèêîíàâåöü ïîñëóã

Íàéìåíóâàííÿ Íàñåëåííÿ òàðèô ç 
ÏÄÂ çà 1 êóá. ì

Áþäæåòí³ òàðèô ç 
ÏÄÂ çà 1 êóá. ì

²íø³ ñïîæèâà÷³ (þðè-
äè÷í³) 

Òàðèô ç ÏÄÂ çà 
1 êóá. ì

Òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³ä-
õîäè 159,10 175,01 198,88

Âåëèêîãàáàðèòí³ 
â³äõîäè 195,00 214,50 243,75

Ïðîñèìî íàäñèëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî âèùåçàçíà÷åíîãî ð³øåí-
íÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â íà àäðåñó:04053,ì.Êè¿â, âóë.Êóäðÿâñüêà, 23 òà íà 
åëåêòðîííó àäpecy: info@kks.kiev.ua

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòà-
òàìè êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Îáëàøòó-
âàííÿ ïàðêó ç îá’ºêòàìè ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà âóë. Ìèõàéëà 
Ãðóøåâñüêîãî, 36 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³» ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òî-
âàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÅËÅÒ²ß» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä – 41348196), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ¹ 2120.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

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

¹ 
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, 

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà 
ïëîùà, êâ.ì

Îðåíäíà 
ñòàâêà 

ó%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ 

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè 
çàïðîïîíîâà-
íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà 

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

1

Êîëåäæ õîðåãðàô³÷íî-
ãî ìèñòåöòâà «Êè¿âñüêà 
ìóí³öèïàëüíà àêàäåì³ÿ 

òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà 
Ëèôàðÿ» 02232, 

ì. Êè¿â, âóë. Äàíüêåâè-
÷à Êîñòÿíòèíà, 4-à, 

òåë. 530-87-57)

1 ïîâåðõ
âóë. Äàíüêåâè-
÷à Êîñòÿíòèíà, 

4-à
32,5 6

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå 
íå çä³éñíþº ïðîäàæ 
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 

ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.07.2018

2 ðîêè 364 äí³ 103,03 3348,50 669700,00

2

Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ-
÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò 

03115, ì. Êè¿â, 
âóë. Êîòåëüíèêîâà, 51 

(òåë. 450-92-57)

ï³äâàë
âóë. Ìèõàéëà 
Êîòåëüíèêî-

âà, 51
37,44 13

²íøå âèêîðèñòàííÿ 
íåðóõîìîãî ìàéíà 

(âñòàíîâëåííÿ êàâ³òà-
ö³éíèõ òåïëîâèõ íàñîñ³â 

òà íàäàííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ ó æèòëîâ³ ïðè-

ì³ùåííÿ ³íòåðíàòó)

Ñòàíîì íà 31.08.2018

2 ðîêè 364 äí³ 92,68 3470,03 320310,00

3
ÊÏ «Æèòí³é ðèíîê» 

04071, ì. Êè¿â, 
âóë. Âåðõí³é Âàë, 16, 

òåë.482-55-58

1 ïîâåðõ âóë. Âåðõí³é 
Âàë, 16 14,20 5

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëü-
íîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, 
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.07.2018

2 ðîêè 364 äí³ 137,65 1954,58 469100,0

4 1 ïîâåðõ âóë. Âåðõí³é 
Âàë, 16 17,0 5

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëü-
íîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, 
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.07.2018

2 ðîêè 364 ÄÍ² 137,65 2340,0 561600,0

5

ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ» 

âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 
51-à, òåë. 234-23-24)

1 ïîâåðõ
âóë. Õàðê³â-
ñüêå øîñå, 

172 ë³ò. À
123,2 5

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëü-
íîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, 
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.09.2018

2 ðîêè 364 äí³ 84,99 10470,83 2513000,0

6
1 ïîâåðõ, 

ï³äâàë
âóë. Ïóøê³í-
ñüêà, 8 ë³ò. Â

95,5 8 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñíîãî 
ïðèì³ùåííÿ

Ñòàíîì íà 31.10.2018

2 ðîêè 364 äí³ 135,73 24024,83 3956000,0
81,5

6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäóÂñüîãî: 
177,0

7

ÏðÀÒ «Êè¿ââîäîêàíàë» 
(âóë. Ëåéïöèçüêà, 1-à, 

ì. Êè¿â 01015 
òåë. 254-55-31, 

254-32-61)

1 ïîâåðõ âóë. Ñòîëè÷íå 
øîñå, 11 ë³ò. Â 189,7 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.08.2018

2 ðîêè 364 äí³ 29,27 5551,50 1110300,0

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

âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëå-

ôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 165439 
íà ³ì’ÿ Ìóæóêà Ëåîí³äà Ïåòðîâè÷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 66165

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

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Родина Джона Маккейна підтримує ідею назвати 
одну з вулиць столиці на честь сенатора

До комунальної власності 
повернуть приміщення 
на вул. Архітектора Ніколаєва

Диспетчерська з питань ЖКГ «1557» за місяць 
опрацювала 492 тисячі дзвінків киян 

У ЦІЛОДОБОВОМУ режимі тривають 
роботи з капітального ремонту деформа-
ційного шва на Південному мостовому 
переході. Уже виконано заходи з роз-
бирання старого деформаційного шва, 
встановлення нового та армування плити 
прогонової будови. Нещодавно було за-
вершено наступний етап – укладання 
бетону. 

Як повідомили у КК «Київавтодор», 
позмінно чотири бригади дорожників 
працюють на цьому об’єкті, роботи вико-
нуються як на проїжджій частині мосто-
вого переходу, так і під нею. Після набору 
міцності бетону дорожники перейдуть до 
двох завершальних етапів – влаштування 
нової гідроізоляції та асфальтування 
ділянки ремонту деформаційного шва. 

До 1 грудня планується завершити усі 
роботи і зняти обмеження руху транспорту 
мостовим переходом 

У РАМКАХ Всеукра-
їнського тижня права, 
що триватиме із 10 до 
14 грудня, столичні 
заклади освіти про-
ведуть виховні уроки 
щодо недопущення 
дискримінації та на-
сильства у школах. 
Про це повідомив ке-
рівник апарату КМДА 
Дмитро Загуменний. 
Він нагадав, що Все-
український тиждень права проводиться щороку та включає День 
прав людини, що відзначають 10 грудня. 

«Як відомо, 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН 
було проголошено Загальну декларацію прав людини. У загально-
освітніх закладах столиці цього дня відбудеться Всеукраїнський 
урок «Права людини», присвячений цій події. Окрім того, програма 
заходів, затверджена розпорядженням КМДА, передбачає, що 
протягом п’яти днів триватимуть виховні уроки для дітей різного 
віку для запобігання дискримінації та насильству в школі», – по-
відомив Дмитро Загуменний. 

Зокрема Головне територіальне управління юстиції у місті 
Києві організує для школярів «Дні відкритих дверей» в органах 
виконавчої влади, під час яких влаштують екскурсії та зустрічі 
з керівництвом. 

За словами керівника апарату КМДА, питання захисту прав 
людини обговорюватимуть не тільки у закладах освіти, а й у вій-
ськових частинах, на підприємствах, в установах та організаціях 
міста під час різноманітних тематичних лекцій, науково-прак-
тичних семінарів, бесід, зустрічей за круглим столом, екскурсій, 
майстер-класів, правових конкурсів, ігор, змагань тощо. 

Відбуватимуться протягом тижня й мистецькі виставки, пре-
зентації видань про права людини та іншої літератури право-
вого змісту. Правам людини також буде присвячено конкурс із 
презентацією робіт (відеороликів, мультфільмів), що триватиме 
10-14 грудня 

ОДНУ зі столичних вулиць плану-
ють назвати ім’ям сенатора Спо-
лучених Штатів Америки Джона 
Маккейна. Відповідну ініціативу 
підтримує родина американського 
політика. Київрада отримала офі-
ційного листа від дружини сенатора 
Сінді Маккейн. Про це повідомив 
заступник міського голови – секре-
тар Київради Володимир Прокопів. 

Він зазначив, що місто розглядає 
можливість перейменувати вулицю 
Івана Кудрі, що у Печерському райо-
ні, на честь Джона Маккейна. Саме 
цій вулиці пропонується дати нове 
ім’я, адже Кудря був радянським 
розвідником і керівником підпіль-
ної розвідувально-диверсійної гру-

пи в Києві під час Другої світової 
війни. Його головним завданням 
була боротьба з «українськими 
націоналістами». 

«Сенатор був справжнім другом 
українського народу. Саме Мак-
кейн стояв з нами пліч-о-пліч на 
Майдані під час Революції Гідності. 
Він неодноразово бував на фронті, 
активно відстоював інтереси Украї-
ни та підтримував наше прагнення 
жити в сучасній, демократичній 
державі. Ми маємо увіковічнити 
ім’я великого друга нашої країни 
Джона Маккейна, назвавши одну зі 
столичних вулиць на його честь», – 
зазначив Володимир Прокопів. 

Нагадаємо, на сайті електронних 
петицій до Київради зареєстровано 
11 різних звернень, які пропонують 
вшанувати ім’я Джона Маккейна в 
столичній топоніміці 

ЗА ОСТАННІЙ місяць спеціалізована диспетчерська 
з питань житлово-комунального господарства опра-
цювала 492 тисячі дзвінків киян на номер «1557». У 
середньому час очікування для мешканців у пікові 
періоди склав 4-5 хвилин. Окрім того, кияни можуть 

дізнаватися про стан постачання послуг через сайт: 
https://1557.kyiv.ua. 

«Із початком опалювального сезону кількість дзвін-
ків на нашу лінію збільшується, оскільки мешканців 
цікавить інформація про підключення будинку до 
тепла, а якщо виникають аварійні ситуації – терміни 
їх усунення. Ми надаємо оперативну інформацію, 
оскільки тісно співпрацюємо із виконавцями послуг 
та отримуємо від них оперативну інформацію. У 
диспетчерській працює 120 операторів, які на старті 
опалювального періоду разом приймають за добу 
десятки тисяч звернень», – розповів керівник дис-
петчерської Олександр Поповцев. 

Він звернув увагу на те, що для більшої зручності 
киян працює сайт: https://1557.kyiv.ua. Зареєстрував-
шись, можна отримувати оперативну інформацію 
про можливі аварійні роботи, терміни їх проведення, 
залишати заявку та відслідковувати її виконання. 

«Наші сервіси постійно удосконалюються, ми 
враховуємо у роботі зауваження користувачів, і вже 
з наступного року плануємо розширити перелік 
функцій», – зазначив Олександр Поповцев 

КИЇВСЬКА місцева прокура-
тура №3 у судовому порядку 
вимагає витребувати у кому-
нальну власність нежитлове 
приміщення площею 31,6 м² 
та вартістю понад півмільйона 
гривень, що розташоване на пер-
шому поверсі одного з будинків 
на вул. Архітектора Ніколаєва у 
Деснянському районі столиці. 

Вказане приміщення було 
передано до сфери управління 
Деснянської РДА та перебувало 
на балансі КП «Керуюча компа-
нія з обслуговування житлово-
го фонду Деснянського району 
м. Києва». 

Проте в рамках розслідування 
кримінального провадження 
встановлено, що в березні 2016 
року вказане приміщення ви-

було у приватну власність поза 
волею Київради, а саме на під-
ставі рішення Корольовського 
районного суду м. Житомир. 

Крім того, під час обстеження 
будівлі з’ясувалося, що неза-
конний власник без жодних до-
звільних документів прибудував 
до вказаного приміщення ще 
одне – площею 37,2 м², де на-
разі розташована та функціонує 
ветеринарна клініка. 

Зважаючи на грубе пору-
шення законодавства, місцева 
прокуратура звернулась до суду 
з позовом про витребування 
комунального майна на користь 
територіальної громади столиці, 
а також скасувати державну реє-
страцію на вказані приміщення 
за приватною особою 

У рамках Всеукраїнського 
тижня права учням 
розкажуть про недопущення 
дискримінації та насильства 
у школах

Роботи з капремонту деформаційного шва 
на Південному мостовому переході тривають 
цілодобово
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