
«ЩОДОБИ на диспетчерську «1557» над-
ходять звернення щодо недостатньої тем-
ператури опалення. Ми повинні визначити 
та усунути причини можливих недогрівів 
шляхом проведення спільних інспекцій 
житлово-експлуатаційних дільниць та ви-
конавців послуг – КП «Київтеплоенерго» 
або ТОВ «Євро-Реконструкція». Виявивши 
причину проблеми, ми виявляємо і відпо-
відальних за її усунення», – розповів під 
час інспекції житлового будинку на вулиці 
Московській, 15 заступник голови КМДА 
Петро Пантелеєв. 

У Києві проводяться також системні огля-
ди будинків із так званими недогрівами, 
які здійснює міська житлово-комунальна 
інспекція (Управління самоврядного конт-
ролю КМДА). 
Петро Олександрович зауважив, що, з прак-

тики, у будинку можуть бути: недостатні 
параметри подачі теплоносія – це відпо-
відальність теплопостачальної компанії; 
некоректна робота внутрішньобудинкової 
системи теплопостачання, «повітряні пробки», 
їх усунення – завдання керуючої компанії та 
її підрозділів – житлово-експлуатаційних 

дільниць. Подекуди фіксується, що причи-
ною порушення роботи будинкової системи 
опалення є самі мешканці, коли батареї ви-
носять на балкони, прокладають підлогу з 
підігрівом або збільшують кількість секцій 
на радіаторах тощо. 
У будинку на вулиці Московській, 15 проб-

лема недогріву була спричинена необхідністю 
регулювання подачі теплоносія. Теплопоста-
чальна компанія виконає цю роботу і до кінця 
доби забезпечить належне теплопостачання. 

«У будь-якому випадку ми будемо реагу-
вати на звернення киян щодо недогріву у 
квартирах, визначати проблеми і усувати 
їх. Безумовно, є випадки, коли необхідно 
вкладати значні кошти у реконструкцію сис-
теми опалення, це стосується, у першу чергу, 
старих будинків. У таких випадках діє про-
грама співфінансування, що тепер має більш 
гнучку шкалу видатків на реконструкцію та 
переоснащення будинку. Наприклад, капре-
монт, технічне переоснащення інженерних 
мереж діє за пропорцією – 85%/15%. Тобто 
місто оплачує 85% робіт на покращення та 
модернізацію внутрішньобудинкової сис-
теми теплопостачання», – сказав заступник 
голови КМДА �
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Із суботи в місті 
розпочнеться продаж 
ялинок
Із 15 до 31 грудня у восьми районах столиці на 
190 локаціях триватиме продаж натуральних 
хвойних дерев із лісових господарств Сумської, 
Київської, Житомирської та Полтавської об-
ластей. Як повідомили в Департаменті про-
мисловості та розвитку підприємництва, усі 
ялинки будуть чиповані (що захистить спо-
живачів від придбання незаконно зрублених 
дерев, оскільки у чипі міститься вся інформація 
про їхнє походження), матимуть екопаспорт, 
сертифікат лісництва та товарно-транспортну 
накладну для їх перевезення. 

Крім чипів, натуральні хвойні дерева ма-
тимуть самоклейні етикетки, які містять інди-
відуальний номер, та відповідні штрих-коди, 
внесені до єдиної системи електронного обігу 
деревини з інформацією про походження 
рослини. 

Перевірка законності походження ялинки 
відбуватиметься шляхом введення номеру 
з етикетки, яка прикріплена до неї, на сайті 
www.ukrforest.com. Для зручності покупців 
розроблено програмне забезпечення для 
Android yalynka.info, яке можна безкоштовно 
встановити із Google Play Market. Завдяки цій 
програмі кожен покупець має можливість 
ознайомитися із походженням новорічної 
ялинки (вводити потрібно лише цифровий 
номер, без зазначення серії). 

Території сезонних ялинкових ярмарків 
будуть огороджені, святково прикрашені, 
матимуть відповідне оформлення, куточок 
споживача із реквізитами та режимом роботи 
до 24.00 30 грудня 2018 року. Крім того, на-
туральні хвойні дерева можна буде купити й 
на територіях ринків і торгівельних центрів. 

Орієнтовна вартість хвойного дерева – від 
90 до 150 грн за погонний метр. 

Адресний перелік сезонних ярмарків з 
продажу ялинок, новорічних прикрас у столиці 
з 15 до 31 грудня 2018 року – за посиланням: 
https://bit.ly/2C17RHN.

У столиці показник 
захворюваності на грип 
та ГРВІ нижчий від 
епідпорогу

У місті показник захворюваності на грип та 
ГРВІ складає 500,1 та є нижчим епідемпорогу 
на 41,6%. Загалом інтенсивність епідпроцесу 
перебуває на рівні, характерному для цього 
періоду року. За 49-й тиждень епідсезону за-
реєстровано 14 818 хворих на грип та ГРВІ, 
спостерігається зростання захворюваності 
у порівнянні з попереднім тижнем на 4,3%. 

«Зростання захворюваності відбулося за 
рахунок як дорослого, так і дитячого насе-
лення. Наразі у столиці захворіло дорослих 
– 4934 особи проти 4651 за 48-й тиждень 
(зростання на 6,1%), дітей – 9884 проти 9560 
(зростання на 3,4%). У структурі захворюва-
ності діти становлять 66,7%. Серед школярів 
спостерігається зростання захворюваності на 
8,9% у порівнянні з попереднім тижнем: 4241 
випадок, що становить 42,9% від загальної 
кількості захворілих дітей і 28,6% від загальної 
кількості осіб, які звернулися за медичною 
допомогою», – повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник. 
За його словами, за 49-й тиждень епідсезону 

до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 
152 особи, із них 124 – діти. 

íîâèíè Теплопостачання 
будинків – під контролем 

 �  Місто поступово вирішує проблему недостатньої Місто поступово вирішує проблему недостатньої 
температури у оселях киянтемператури у оселях киян

Нещодавно заступник голови КМДА Петро Пантелеєв провів інспекцію житло-Нещодавно заступник голови КМДА Петро Пантелеєв провів інспекцію житло-
вого будинку на вулиці Московській, 15, де мешканці скаржились на недостатню вого будинку на вулиці Московській, 15, де мешканці скаржились на недостатню 
температуру опалення в оселяхтемпературу опалення в оселях
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У місті тривають обстеження житлових будинків, де люди 
скаржаться на «недогріви». Мета столичної влади – виявити 
причину й оперативно її усунути, а там, де необхідно проводити 
більш масштабні роботи, наприклад, капремонт системи опалення, 
запланувати їх у рамках міських програм. Про це заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв заявив під час інспекції житлового будинку 
на вулиці Московській, 15, де мешканці скаржились на недостатню 
температуру опалення.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 20.11.2018 року № 60/6111

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 õàðàê-
òåðèñòèêà îá’ºêòà 

íåðóõîìîñò³

Ïðèçíà÷åííÿ, õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè òà îðåíäîâà-

íà ïëîùà, êâ.ì
Îðåíäíà ñòàâêà

Ñòðîê, íà ÿêèé 
óêëàäàºòüñÿ äî-

ãîâ³ð îðåíäè

1 2 3 4 5 6

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà»

1.

Ãðîìàäñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ Âñåóêðà¿íñüêà 

îðãàí³çàö³ÿ «Äîâ³-
÷íå ïðàâî ³íâàë³äà, 
âåòåðàíà, ó÷àñíèêà 

áîéîâèõ ä³é» 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – 

ïðèâàòíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàí-

íÿ – çì³øàíà

âóë. Î.Äîâæåíêà, 2 
Æèòëîâèé 
áóäèíîê – 

5-ïîâåðõîâèé 
Ïëîùà – 

3780,1  êâ.ì 
Øåâ÷åíê³âñüêèé 

ðàéîí

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº 

áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, 
ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³-
òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â 

ÀÒÎ íà ïëîù³, ÿêà íå âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

ï³äâàë 
Ïëîùà – 129,1 êâ.ì 

100,0 êâ.ì  
29,1 êâ.ì

1 ãðí íà ð³ê 
7%

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 № 60/6111 від 20 листопада 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», Положен-
ня 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 20.11.2018 року № 59/6110

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

оренди 

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåíäàðÿ, 
éîãî ôîðìà âëàñíîñò³ òà 

ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà òà õàðàê-
òåðèñòèêà îá’ºêòà 

íåðóõîìîñò³

Ïðèçíà÷åííÿ, 
õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè 
òà îðåíäîâàíà 

ïëîùà, êâ.ì

Ñòàâêà îðåíäíî¿ 
ïëàòè

Ñòðîê, íà ÿêèé 
óêëàäàºòüñÿ äî-

ãîâ³ð 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

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåìï-À» 

Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðè-
âàòíà 

Êîä ªÄÐÏÎÓ – 41924841

Ì³íñüêå øîñå, 6, ë³ò. Á 
Îáîëîíñüêèé ðàéîí 
Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ 

Çàãàëüíà ïëîùà – 
1246,30 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó 
1 ïîâåðõ 

ïëîùà – 236,80 
êâ.ì

8 % 2 ðîêè 364 äí³ 

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 № 59/6110 від 20 листопада 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:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 20.11.2018 року № 58/6109

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 õàðàê-
òåðèñòèêà îá’ºêòà 

íåðóõîìîñò³

Ïðèçíà÷åííÿ, 
õàðàêòåðèñòèêà 

îá’ºêòà îðåíäè òà 
îðåíäîâàíà ïëîùà 

Îðåíäíà 
ñòàâêà

Ãðàô³ê âè-
êîðèñòàííÿ 

ìàéíà 

Ñòðîê, íà 
ÿêèé óêëàäà-
ºòüñÿ äîãîâ³ð 

îðåíäè

1 2 3 4 5 6 7

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

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÓËÜÒÓÐÈ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

1

Êîìóíàëüíèé êîí-
öåðòíèé çàêëàä êóëü-

òóðè «Àêàäåì³÷íèé 
êàìåðíèé õîð «Õðå-

ùàòèê» êîä 25777528 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – 

êîìóíàëüíà 
Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ 
– ãîñïðîçðàõóíêîâà

Ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 
38, ë³ò. À Íåæèòëîâèé 

3-ïîâåðõîâèé áó-
äèíîê (êàï³òàëüíèé) 

Áóäèíîê êóëüòóðè 
«Á³ëüøîâèê» 

Øåâ÷åíê³âñüêèé 
ðàéîí 

Çàãàëüíà ïëîùà – 
6379,4 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ 
êîìóíàëüíîãî 

çàêëàäó êóëüòóðè, 
ÿêèé ÷àñòêîâî óòðè-
ìóºòüñÿ çà ðàõóíîê 

áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà ïîãîäèííî 

1 ïîâåðõ
Ïëîùà– 1147,67 

êâ.ì 

1 ãðí íà ð³ê

Âò.11.00-14.00 
(3 ãîä.) 

Ñð.17.00-21.00 
(4 ãîä.) 

7 ãîäèí íà 
òèæäåíü

2 ðîêè 364 äí³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва без проведення конкурсу
Рішення Київської міської ради № 58/6109 від 20 листопада 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:

Про відмову в поновленні товариству з обмеженою 
відповідальністю «ЕСКО-ТРАНС-КІ» договору оренди 

земельної ділянки для будівництва комплексу 
індивідуальних малоповерхових зблокованих житлових 

будинків розміром 0,1954 га на вул. Ризькій, 19-а 
у Шевченківському районі м. Києва від 25.11.2008 

(кадастровий номер 8000000000:91:053:0006)
Рішення Київської міської ради № 8/6059 від 15 листопада 2018 року

Керуючись статтею 19 Конституції України, частиною 416 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 24, 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9,  83, 93, 
96 , 102-1, 103, 124 Земельного кодексу України, статтями 17, 21, 25, 31, 33 Закону України «Про оренду землі»,  
статтями 26, 29, 31, 32, 36, 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 27 Закону України 
«Про архітектурну діяльність», статтею 69 Повітряного кодексу України, статтею 356, частиною першою статті 366 
та частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,  пунктом 4 рішення Київської міської ради  від 22 
серпня 2007 року №197/2031 «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ЕСКО-ТРАНС-КІ» земельної 
ділянки для будівництва комплексу індивідуальних малоповерхових зблокованих житлових будинків на вул. Ризькій, 
19-а у Шевченківському районі м. Києва», функціональним використанням земельної ділянки, визначеним чинним 
Генеральним планом міста Києва та проектом планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженими 
рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804,  пунктами 2.1, 5.1, 8.1, 8.3, 8.4, 11.3, 11.7 договору 
оренди земельної ділянки розміром 0,1954 га на вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва від 25.11.2008 
(кадастровий номер 8000000000:91:053:0006), а саме: зважаючи на відсутність звернення ТОВ «ЕСКО-ТРАНС-КІ» 
щодо поновлення договору оренди, а з огляду на невиконання та неналежне виконання обов’язків за договором 
оренди та обов’язків землекористувача, численних та грубих порушень чинного законодавства, недотримання правил 
добросусідства, невиконання вимог, визначених рішенням Київської міської ради про передачу земельної ділянки 
в оренду, недоцільність подальшої передачі в оренду земельної ділянки для будівництва, забезпечуючи належний 
захист та реалізацію прав і законних інтересів територіальної громади міста Києва, 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. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì1 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. 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 
ïóíêòîì1 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 áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 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 
ïóíêòîì1 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. Â³äìîâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «ÅÑÊÎ-ÒÐÀÍÑ-Ê²» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä – 19342849) ó ïîíîâëåíí³ äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó 
³íäèâ³äóàëüíèõ ìàëîïîâåðõîâèõ çáëîêîâà-
íèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ðîçì³ðîì 0,1954 ãà íà 
âóë. Ðèçüê³é, 19-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà â³ä 25.11.2008 (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:91:053:0006), óêëàäåíîãî ì³æ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅÑÊÎ-ÒÐÀÍÑ-Ê²» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 19342849).

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ äëÿ 
çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2.  Ïîâ³äîìèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅÑÊÎ-ÒÐÀÍÑ-Ê²» (³äåíòèô³-

êàö³éíèé êîä – 19342849) ïðî óõâàëåííÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ó ñåìèäåííèé ñòðîê ç ìîìåíòó íàáðàííÿ 
íèì ÷èííîñò³.

2.3. Íàïðàâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅÑÊÎ-ÒÐÀÍÑ-Ê²» (³äåíòèô³-
êàö³éíèé êîä – 19342849) ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ 
ñòàòòåþ 33 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðåíäó çåìë³», 
ëèñò-ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàïåðå÷åííÿ â ïîíîâëåíí³ 
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíîãî 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ «Õðåùà-
òèê» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 132 (1944), вівторок, 11 грудня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
11 грудня 2018 р.

№134 (5185)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî 
êåð³âíèêà òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð äðàìè 
³ êîìåä³¿ íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà».

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

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

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì 
ðîçâèòêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð äðàìè 
³ êîìåä³¿ íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà» íà îäèí ³ ï’ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 08 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó âêëþ÷íî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. 
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë. 279-52-82, 279-72-51. Å-ïîøòà – dk@kievcity.gov.ua.
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè äî 03 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó âêëþ÷íî ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî êàíäèäà-

ò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî 
ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Ó çâ’ÿçêó ç òåõí³÷íîþ ïîìèëêîþ â îá’ÿâ³ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàäðóêîâàí³é 
ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê» â³ä 30 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ¹ 130, ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà 
çàì³ùåííÿ ïîñàä:

– äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì»;

– äèðåêòîðà – õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè 
«Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð «Êîëåñî»;

– äèðåêòîðà – õóäîæíüîãî  êåð³âíèêà  çàêëàäó  êóëüòóðè  «Êè¿âñüêà àêàäåì³÷íà ìàé-
ñòåðíÿ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà «Ñóç³ð’ÿ», âèêëàäàºìî êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî 
çàçíà÷åíèõ ïîñàä ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ 
ðîê³â, âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà çäàòí³ñòü çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè 
ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè.»

Â³äïîâ³äíî äî «Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà 
íà 2018-2020 ðîêè», çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
21.12.2017 ¹ 1042/4049 (ç³ çì³íàìè), Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðåäáà÷åíî êîøòè íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà 
äëÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ.

Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº ïðèäáàòè 
îäíîê³ìíàòí³, äâîê³ìíàòí³ òà òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàí-
íÿì ³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, ó áóäèíêàõ, ÿê³ ïðèéíÿò³ â åêñïëóàòàö³þ, àáî 
ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ ó ² ï³âð³÷÷³ 2019 ðîêó.

Çàáóäîâíèêàì íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ 
Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

– ïîøòîâèì çâ’ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601;
– ôàêñèì³ëüíèì çâ’ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23;
– íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë. Ïåòðà Êóð³ííîãî, 2, 
òåë. 403-07-01). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: âóë. Ïåòðà Êóð³ííîãî, 2, ïåðøèé ïîâåðõ, çà-
ãàëüíà ïëîùà 5,0 êâ. ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá’ºêòà 142000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 
(áåç ÏÄÂ) – 602,91 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü – ðîçì³ùåííÿ 
òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 424-34-87.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ 1-èé ïîâåðõ ó áóäèíêó ¹ Ç-à íà âóë. ².Òóð÷èíà (ÄÍÇ ¹ 173), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 145,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå 
âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè. 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. Òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà îðåíäè – 2 728 900,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Îðåíäíà ñòàâêà – 1% (100,0 êâ.ì), 3% (45,0 êâ.ì). Îðåíäíà ïëàòà – 
3 729,3 ãðí (áåç ÏÄÂ) (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî,24, ê. 512 òà ê. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77, 235-53-56.

Îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó «ÅÊÎÑ-53À» êîä ªÄÐÏÎÓ 
39678489 (ñòàðà íàçâà – ÎÑÁÁ «Ñàìîâðÿäíà ãðîìàäà Æóêîâà 53-a») (äàë³ – Îá’ºäíàííÿ) 
ïîâ³äîìëÿº ïðî ñêàñóâàííÿ Äîâ³ðåíîñòåé âèäàíèõ îñ³á â³ä ³ìåí³ Îá’ºäíàííÿ äî 22 
òðàâíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî.
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У МЕРІЇ затвердили розши-
рення території парку «Юність». 
Йдеться про надання статусу 
зеленої зони території, яка роз-
ташована за адресою: вулиця 
Володимира Покотила, 6, що у 
Святошинському районі столиці. 
Площа ділянки перевищує трохи 
більше гектара. 

«Вказана земля є зеленою зо-
ною, яка повинна задовольнити 
рекреаційні потреби громади 
Святошинського району. Тому 
існує необхідність збільшення 

площі парку «Юність». Більше 
того, надання статусу парку да-
ній ділянці гарантує, що ця те-
риторія не може бути відведена 
під будівництво», – підкреслив 
депутат Київради Володимир 
Левін 

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.
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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 66522

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
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Кількість туристів до столиці України 
стабільно зростає

У місті з’явиться три 
нових ОСН

НА ВИКОНАННЯ розпорядження виконавчого 
органу Київради (КМДА) від 05 листопада 2018 року 
№ 1992 «Про затвердження плану заходів з прове-
дення у 2018 році Всеукраїнського тижня права» з 
10 до 14 грудня 2018 року заплановано проведення 
заходів з загальнодержавного тижня права, в якому 
бере участь «Центр правової допомоги киянам, які 
опинились в складних життєвих обставинах» (далі 
– Центр). 
Основним завданням Центру є забезпечення до-

ступу до інформування особи про її права і свободи, 
порядок їх реалізації та відновлення у разі їх пору-
шення, а також порядок оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів держвлади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб. 
Формування громадянського суспільства чітко 

корелюється із підвищенням рівня правової куль-
тури населення. Основною ціллю правової освіти є 
формування свідомого громадянина, який свідомий 
щодо своїх прав, можливостей та обов’язків. 
В цілому потрібно підкреслити, що з метою забез-

печення дотримання в державі прав і свобод людини і 
громадянина, особливо соціально незахищених верств 
населення, учасників АТО, внутрішньо-переміщених 
осіб, потрібно, щоб на всіх рівнях влади та кожним 
громадянином була високо усвідомлена важливість 
дотримання прав і свобод людини. 

«Конституцією передбачено, що кожен громадянин 
має право на безоплатну правову допомогу. Центр 
надає консультації всім верствам населення, зокрема 
соціально незахищеним, малозабезпеченим, особам з 
інвалідністю, учасникам АТО, членам їх сімей, внутріш-
ньо-переміщеним особам та постраждалим внаслідок 
зазначеної операції. При Центрі існує 26 приймалень 
в усіх районах Києва, в яких кожен громадянин може 
розраховувати на якісну, професійну та безоплатну 
правову допомогу з будь-якого питання», – зазначив 
начальник Центру Сергій Ткаченко. 
Інформацію щодо графіку прийому громадян на 

особистий прийом начальником Центру та графіку 
роботи приймалень можна отримати за міським 
номером телефону – 202-71-80 

ПРИЧОМУ як внутрішніх, так й 
іноземних. Про це в ефірі теле-
каналу «Київ» зазначив голова 
постійної комісії Київради з 
питань бюджету та соціально-
економічного розвитку Андрій 
Странніков. За його словами, 

у 2016 році місто відвідало 1,2 
мільйона іноземних туристів та 
805 тисяч внутрішніх. Уже за два 
роки кількість закордонних гостей, 
які побували в Києві, збільшилася 
до 1,8 мільйона осіб, а внутрішніх 
до 2,7 мільйона. 

«Цифри свідчать, що події усе-
редині країни не вплинули на ту-
ристичні потоки до української 
столиці. Звісно, свою роль у цьому 
зіграло проведення «Євробачення» 
та фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. 
Тільки останній захід відвідали 
100 тисяч громадян. В економіку 
міста зайшло приблизно 30 міль-
йонів євро. Хочу запевнити, що і 
сьогодні можна відвідувати Київ 
без будь-якого остраху. У столиці 
значно посилили заходи безпеки», 
– наголосив Андрій Странніков. 
Нагадаємо, що, за попередніми 

розрахунками, в 2019 році місто 
відвідають 5 мільйонів туристів 
(як внутрішніх, так й іноземних); у 
2020-му – 5,5 мільйона (як внутріш-
ніх, так й іноземних); у 2021 році 
слід очікувати 6 мільйонів туристів 
(як внутрішніх, так й іноземних) 

У  ЧЕТВЕР  на пленарному 
засіданні Київради депутати 
створили 3 органи самооргані-
зації населення: «Будинковий 
комітет «Срібний кіл» у Дар-
ницькому районі; «Будинковий 
комітет «Дніпровська набе-
режна, 9-а» у Дніпровському 
районі; «Будинковий комітет 
«Старт» у Шевченківському 
районі. 
Передбачається, що ново-

створені органи самооргані-
зації населення сприятимуть 
участі жителів у вирішенні 
питань місцевого самовряду-
вання, організовуватимуть на 

добровільних засадах участь 
населення у заходах щодо ре-
монту приміщень загально-
го користування. Також ОСН 
мають контролювати надання 
мешканцям ЖКП та якість про-
ведених у будинку ремонтних 
робіт. Окрім того, органи само-
організації населення опіку-
ються громадянами похилого 
віку, інвалідами, сім’ями заги-
блих воїнів, малозабезпечени-
ми та багатодітними родинами 
і можуть вносити пропозиції 
до Київради щодо покращення 
забезпечення цих категорій 
громадян 

«Центр правової допомоги киянам, які опинились 
в складних життєвих обставинах» організує низку 
заходів у рамках проведення Всеукраїнського 
тижня права 

Межі парку «Юність» 
розширять 

НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні Київради депутати 
внесли зміни до порядку доступу до пленарних 
засідань. 
Відповідно до рішення, новий порядок доступу 

для громади набуде чинності з 1 лютого 2019 року. 
Наразі на першому поверсі адмінбудівлі тривають 
ремонтно-реставраційні роботи. Тому для завершення 
організаційно-правових заходів для унормування 
порядку доступу до пленарних засідань нові правила 
для киян відтерміновано на 2 місяці. 

Нагадаємо, 23 травня Київрада затвердила по-
рядок доступу до пленарних засідань КМР. Відтак, 
особа, яка планує відвідати сесію міськради, має 
подати письмову заяву або заповнити електронну 
форму заяви на офіційному порталі міста Києва. 
Всі зареєстровані відвідувачі вносяться у відкритий 
перелік, який публікується на сайті Київради та відо-
бражається на екрані в бюро перепусток. Загальна 
кількість осіб, які одночасно можуть перебувати у 
кулуарах сесійної зали, складає 60 осіб.  

Новий порядок доступу до пленарних засідань для 
громади набуде чинності з 1 лютого 2019 року

ЗА СПРИЯННЯ органів столичної прокуратури з незаконного 
користування у власність громади повернуто територію вартістю 
понад 4 млн грн, що розташована на просп. Академіка Корольова 
у Святошинському районі. 
Як з’ясувалося, приватне підприємство без жодних право-

встановлюючих документів використовує вказану ділянку під 
розміщення майданчика для паркування автомобілів. 
На сьогодні рішенням суду, який у повному обсязі підтримав 

позицію прокуратури, приватну фірму зобов’язано повернути 
спірну землю територіальній громаді столиці. Підприємець має 
звільнити незаконно займану територію, привівши її у придат-
ний для використання стан шляхом демонтажу паркувального 
майданчика та паркану. 

Киянам повернуто ділянку, 
на якій незаконно функціонує 
приватна парковка
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