
ЗАПРОПОНОВАНИЙ проект бюджету 
міста Києва на наступний рік підтримали 
87 депутатів Київради. Віталій Кличко за-
значив, що кошторис столиці на 2019-й 
рік складатиме понад 57 млрд грн – на 5 
мільярдів більше, ніж цьогорічний. 

«Цей документ дуже важливий для по-
дальшого розвитку нашого міста. В ньому 
враховані інтереси кожного мешканця Києва. 
І мені приємно відзначити, що з року в рік 
кошторис столиці збільшується. Ці кошти 
ми направляємо на медицину, освіту, со-
ціальний захист, розвиток інфраструктури, 
реформування системи ЖКГ», – заявив Ки-
ївський міський голова Віталій Кличко. 
Він подякував всім депутатам Київра-

ди та керівникам департаментів КМДА за 
ефективну роботу над проектом бюджету. 
За його словами, у міста ще є потенціал, аби 

ще збільшити надходження до столичної 
скарбниці. 

«В нас є багато напрямків для збільшення 
надходжень до бюджету. Це, наприклад, – 
збільшення надходжень і від туристичних 
зборів, і від впровадження цивілізованої 
системи паркування, і від прозорих конкурсів 
на розміщення торгових точок», – підкреслив 
Віталій Володимирович. 
Традиційно найбільше коштів заплановано 

спрямувати на сферу освіти. Фінансування 
цієї галузі передбачене на рівні 17,9 млрд грн. 
На охорону здоров’я заплановано спрямувати 
– 10,7 млрд грн, на соціальний захист – 8,8 
млрд грн, на транспортну інфраструктуру 
– 6,9 млрд грн, на житлово-комунальне 
господарство – 5,5 млрд грн.
Відповідно до програми соціально-еконо-

мічного розвитку на 2019 рік, серед основних 

пріоритетів столиці в наступному році буде 
зведення Подільського мостового переходу 
через Дніпро, будівництво метрополітену 
на Виноградар, реконструкція Шулявського 
шляхопроводу. Загалом капітальні видатки 
на транспортну галузь становлять майже 
4,5 мільярда гривень. 

«Також за ці кошти місто має намір рес-
таврувати Київський фунікулер та трамвайну 
лінію по вулиці Алма-Атинській. І одне з 
найважливішого – продовжуємо віднов-
лювати столичні дороги та комунальний 
транспорт. Капремонти рухомого складу 
обійдуться місту в 50 мільйонів гривень, а 
міських магістралей – 714 мільйонів. Майже 
стільки вкладе столиця й у зовнішнє освіт-
лення вулиць», – пояснив голова постійної 
комісії Київради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку Андрій 
Странніков. 
Модернізації зазнає й житлово-кому-

нальна галузь. На капітальні ремонти 
будинків, теплових мереж, заміну ліфтів, 
асфальтування прибудинкових територій 
виділено 4,75 млрд грн. У межах цієї суми 
місто планує і будівництво «Доступного 
житла» та житлових будинків для учасни-
ків АТО, а також придбання квартир для 
черговиків �
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Фото Бориса КОРПУСЕНКА

У столиці пройдуть заходи 
з нагоди Дня вшанування 
учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС
14 грудня о 9.00 на просп. Миру, 16 за участю 
керівництва держави, міста, РДА, представників ГО 
чорнобильців відбудеться церемонія покладання 
квітів до пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» 
та меморіального кургану «Героям Чорнобиля» 
на території Меморіального комплексу жертвам 
Чорнобильської катастрофи. 

Цього дня в Україні традиційно вшановують 
людей, серед яких багато ветеранів Афганської 
війни, котрі ціною свого життя і здоров’я змогли 
здолати страшну трагедію XX століття, що сталася 
26 квітня 1986 року на ЧАЕС. 

Ця пам’ятна дата була затверджена Указом 
Президента України 10 листопада 2006 року. Саме 
14 грудня було офіційно повідомлено про завер-
шення будівництва саркофага над зруйнованим 
унаслідок вибуху четвертого енергоблоку ЧАЕС. 

На Софійській площі стартує 
проект «Країна Північного 
сяйва»

Уже цієї суботи у столиці розпочнуться масштабні 
новорічно-різдвяні святкування, програма яких 
затверджена розпорядженням КМДА. Організа-
тори відтворять у Києві атмосферу європейського 
зимового містечка зі збереженням українських 
народних традицій, що має не лише забезпе-
чити киян цікавим і змістовним дозвіллям, а й 
сприятиме залученню туристів, відродженню та 
популяризації національних традицій. 
Крім того, передбачено чимало благодійних 

акцій, які дадуть можливість відчути святкову 
атмосферу дітям пільгових категорій. 
Стартують свята відкриттям 15 грудня мистець-

ко-розважального проекту «Країна Північного 
сяйва», а завершаться 19 січня відзначенням 
Водохреща у Гідропарку. 

У центрі Києва обмежать 
рух авто через підготовку 
та святкування новорічних 
свят 

Обмеження руху транспорту діятиме на час 
підготовки та самого святкування – до 24 січня 
і передбачено уздовж Володимирського про-
їзду правої смуги у напрямку до Михайлівської 
площі до 24 січня 2019-го. Також у зазначений 
період заборонять рух усіх видів авто уздовж 
Володимирського проїзду (від вулиці Малої 
Житомирської до Михайлівської площі). 

19, 23, 24, 25 та 31 грудня, а також 1 та 7 січня 
планується заборона руху всіх видів авто Воло-
димирським проїздом. У зв’язку із цим у суботні, 
недільні, святкові та неробочі дні планується 
відкрити дорожній рух вулицею Хрещатик. У 
маршрути громадського транспорту внесуть 
відповідні зміни. У новорічну ніч планується 
продовжити роботу пасажирського транспорту на 
три години, фунікулер перевести у цілодобовий 
режим. Ярмаркові містечка розпочнуть роботу 
із 15 грудня. 
Нагадаємо, що у центрі столиці із 15 грудня 

святкування триватиме на Софійській площі і 
Володимирському проїзді (від Михайлівської 
площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), 
на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагай-
дачного (від Контрактової площі до перетину з 
вулицею Андріївською), а також на територіях, 
прилеглих до входів до верхньої та нижньої 
станцій фунікулера. 

íîâèíè Столиця із Бюджетом! 
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Ухвалений бюджет на 2019-й рік – це збалансований кошторис 
для подальшого розвитку столиці. Про це учора заявив мер Києва 
Віталій Кличко на засіданні Київради. Традиційно найбільше 
коштів заплановано спрямувати на сферу освіти, охорону здоров’я, 
соціальний захист населення, транспортну інфраструктуру, ЖКГ. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Про зміну найменування комунального підприємства 
Київської міської ради «Вечірній Київ» на комунальне 
підприємство Київської міської ради «Центр публічної 

комунікації та інформації»
Рішення Київської міської ради № 224/6275 від 29 листопада 2018 року

На виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інфор-
мації», відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 78, 135 Господарського кодексу України, пунктів 
29, 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та враховуючи протокол зборів трудового колективу комунального підприємства Київської міської ради «Вечірній 
Київ» від 15 травня 2018 року № 1, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 224/6275

СТАТУТ
комунального підприємства Київської міської ради 

«Центр публічної комунікації та інформації» 
(код ЄДРПОУ 16469058)

Êè¿â 2018

1. Ïðèïèíèòè ç 01 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó âèïóñê 
ãàçåò «Ãàçåòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» 
òà «Âå÷³ðí³é Êè¿â».

2. Çì³íèòè íàéìåíóâàííÿ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Âå÷³ðí³é 
Êè¿â» (êîä ªÄÐÏÎÓ 16469058) íà êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Öåíòð 
ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿».

3. Âíåñòè çì³íè äî ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Âå÷³ðí³é Êè¿â», 
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 408/1273, âèêëàâøè 
éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà 
³íôîðìàö³¿» çàáåçïå÷èòè ðîáîòó ³ ôóíêö³îíóâàííÿ 
àóä³îâ³çóàëüíîãî (åëåêòðîííîãî) çàñîáó ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿ «Âå÷³ðí³é Êè¿â».

5. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êî-

ìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿» ïðàâà íà çàñíóâàííÿ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ãàçåòè 
«Ãàçåòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» ç 
ìåòîþ ïóáë³êàö³¿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

6. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 òà ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ.

7.Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ñòîë³â, òðåí³íã³â, ïðåñ-êîíôåðåíö³é, ñèìïîç³óì³â, 
âèñòàâîê, ÿðìàðê³â òà ïðåçåíòàö³é;

15) ðåêëàìíà ä³ÿëüí³ñòü;
16) íàäàííÿ ³íøèõ êîìåðö³éíèõ ïîñëóã.
3.4. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü 

òàêîæ áóòè ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íå çàáîðîíåí³ çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Îêðåìèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâî ìîæå 
çàéìàòèñü ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ äîçâîëó (ë³öåíç³¿) çã³äíî 
³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ìàéíî ï³äïðèºìñòâà
4.1. Ìàéíî ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü âèðîáíè÷³ ³ 

íåâèðîáíè÷³ ôîíäè, à òàêîæ ³íø³ ö³ííîñò³, âàðò³ñòü ÿêèõ 
â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâà.

4.2. Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ñòàíîâèòü 6000,00 
(ø³ñòü òèñÿ÷) ãðèâåíü â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 408/1273 «Ïðî 
ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ» òà ïåðåäà-
âàëüíîãî àêòà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ», 
çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 432.

4.3. Ìàéíî ï³äïðèºìñòâà º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ïëþºòüñÿ 
çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ 
âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæóâàòè 
çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ 
ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà ï³äïðèºìñòâà º:
1) ìàéíî, ïåðåäàíå éîìó âëàñíèêîì;
2) äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, íàäàííÿ 

ïîñëóã, à òàêîæ â³ä ³íøèõ âèä³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

3) äîõîäè â³ä ö³ííèõ ïàïåð³â;
4) êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â;
5) êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ òðàíñôåðè ç áþäæåòó 

ì. Êèºâà;
6) áåçîïëàòí³ àáî áëàãîä³éí³ âíåñêè, ïîæåðòâóâàííÿ 

îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ ³ ãðîìàäÿí;
7) ³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì 

Óêðà¿íè.
4.5. Â³ä÷óæåííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â òà ³íøîãî ìàéíà 

ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà.
4.6. Ï³äïðèºìñòâî ðåàë³çóº ñâî¿ ïîñëóãè ³ ïðîäóê-

ö³þ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà ö³íàìè ³ 
òàðèôàìè, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³.

5. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ï³äïðèºìñòâà
5.1. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:
1) ïëàíóâàòè òà âèçíà÷àòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ñòðàòå-

ã³þ òà îñíîâí³ íàïðÿìêè ñâîãî ðîçâèòêó â³äïîâ³äíî äî 
ãàëóçåâèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãíîç³â òà ïð³îðèòåò³â, 
êîí’þíêòóðè ðèíêó ïðîäóêö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã òà 
åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿;

2) ðåàë³çîâóâàòè ñâîþ ïðîäóêö³þ, ïîñëóãè ó ñôåð³ 
êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó;

3) îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä öåí-
òðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè, 
íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü;

4) çàëó÷àòè äî ñï³âðîá³òíèöòâà çàñîáè ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, â÷åíèõ, à 
òàêîæ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè;

5) çàëó÷àòè íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ñïåö³àë³ñò³â òà 
åêñïåðò³â, ó òîìó ÷èñë³ ³íîçåìíèõ, ñàìîñò³éíî âèçíà-
÷àòè óìîâè îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³;

6) âèçíà÷àòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçì³ð êî-
øò³â, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ íà âèðîáíè÷èé ³ ñîö³àëüíèé 
ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâà, îïëàòó ïðàö³ éîãî ïðàö³âíèê³â;

7) ñòâîðþâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðàçîì ç 
³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ³íôîðìàö³é-
íèìè àãåíòñòâàìè ñï³ëêè, àñîö³àö³¿ òà ³íø³ îá’ºäíàííÿ 
äëÿ êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ é çàõèñòó ñâî¿õ ³íòåðåñ³â, à 
òàêîæ áðàòè ó÷àñòü â ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

5.2. Ï³äïðèºìñòâî çîáîâ’ÿçàíå:
1) çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â òà 

³íøèõ â³äðàõóâàíü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
2) çä³éñíþâàòè ðåêîíñòðóêö³þ, à òàêîæ êàï³òàëüíèé 

ðåìîíò îñíîâíèõ ôîíä³â;
3) ñòâîðþâàòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâ-

íî¿ ïðàö³, çàáåçïå÷óâàòè äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà 
Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ, ïðàâèë òà íîðì îõîðîíè ïðàö³, 
òåõí³êè áåçïåêè, ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ òà îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà;

4) ðîçðîáëÿòè òà çàòâåðäæóâàòè ïëàíè, îíîâëåííÿ 
ì³ñüêîãî ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ;

5) âåñòè áóõãàëòåðñüêèé, îïåðàòèâíèé îáë³ê òà 
ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíèé áóõãàëòåð íåñóòü 
ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîäåðæàííÿ ïîðÿäêó 
âåäåííÿ ³ äîñòîâ³ðí³ñòü îáë³êó òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³.

6. Óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì
6.1. Óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº äèðåêòîð.
Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó 

Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³ çà 
ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñíîãî â³äáîðó â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó.

Äèðåêòîð ìàº çàñòóïíèê³â çà íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³, 
ÿê³ ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè 
äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà.

Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà:
1) çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä-

ïðèºìñòâà, îðãàí³çîâóº âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî 
çàâäàíü, âèäàº íàêàçè, ðîçïîðÿäæåííÿ, ³íñòðóêö³¿, 
îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè ï³ä-
ïðèºìñòâà;

2) ðîçïîä³ëÿº îáîâ’ÿçêè ì³æ ñâî¿ìè çàñòóïíèêàìè;

3) ä³º áåç äîâ³ðåíîñò³ â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà, ïðåä-
ñòàâëÿº éîãî â óñ³õ óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ;

4) ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè òà ìàéíîì â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó;

5) íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ 
ïîêëàäåíèõ íà ï³äïðèºìñòâî çàâäàíü ³ çä³éñíåííÿ 
íèì ñâî¿õ ôóíêö³é, âèçíà÷àº ñòóï³íü â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà;

6) â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà óêëàäàº äîãîâîðè ³ êîíò-
ðàêòè, âèäàº äîâ³ðåíîñò³;

7) íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ 
ô³íàíñîâèõ ïëàí³â;

8) âèð³øóº ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ êî-
ìóí³êàòèâíî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè ï³äïðèºìñòâà;

9) ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàä ïðà-
ö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, çàñòîñîâóº äî íèõ çàõîäè 
çàîõî÷åííÿ ³ íàêëàäàº ñòÿãíåííÿ;

10) âèçíà÷àº ñòðóêòóðó ³ øòàòíèé ðîçïèñ ï³äïðè-
ºìñòâà.

6.2. Óìîâè îïëàòè ïðàö³ òà ìàòåð³àëüíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòüñÿ çã³äíî 
³ç êîíòðàêòîì.

6.3. Ð³øåííÿ ³ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü, ùî 
ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ðîçðîáëÿºòüñÿ ³ 
ïðèéìàºòüñÿ éîãî îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ çà ó÷àñòþ òðó-
äîâîãî êîëåêòèâó òà óïîâíîâàæåíèõ íèì îðãàí³â (îñ³á) ³ 
â³äîáðàæàºòüñÿ ó êîëåêòèâíîìó äîãîâîð³. Êîëåêòèâíèì 
äîãîâîðîì òàêîæ ðåãóëþþòüñÿ ïèòàííÿ îõîðîíè ïðàö³, 
âèðîáíè÷³ òà òðóäîâ³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç 
àäì³í³ñòðàö³ºþ ï³äïðèºìñòâà.

6.4. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä 
³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó ï³äïðèºìñòâà, 
à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó – óïîâíîâàæåíîìó íèì 
îðãàíó (îñîá³).

7. Ãîñïîäàðñüêà, ô³íàíñîâà òà ñîö³àëüíà 
ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà

7.1. Íà ï³äïðèºìñòâ³ îñíîâíèì óçàãàëüíþþ÷èì 
ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º 
ïðèáóòîê.

7.2. Ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
âèêëþ÷íî â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ.

7.3. Â³äðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóòêó äî áþäæåòó 
ì. Êèºâà çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

7.4. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
çä³éñíþºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïî-
ðÿäêó òà çà ôîðìàìè, ùî âèçíà÷àþòüñÿ âèêîíàâ÷èì 
îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ 
çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7.5. Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ çà-
òâåðäæåíîãî ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó 
òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿).

7.6. Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõ-
ãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº 
ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Ô³íàíñî-
âà çâ³òí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ïîäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿).

7.7. Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìî-
âóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàííÿ ð³÷íîãî 
ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ 
ñóì äîõîä³â òà ÷èñòîãî ïðèáóòêó, íå ïðèïóñêàþ÷èñü 
ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåä-
áà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

7.8. Â³äíîñèíè ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè ³ ãðîìàäÿíàìè â óñ³õ ñôåðàõ 
âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ óêëà-
äåíèõ äîãîâîð³â.

7.9. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî âèçíà÷àòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ðîçì³ð êîøò³â, ùî ñïðÿìîâóþòüñÿ 
íà âèðîáíè÷èé ³ ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâà, 
îïëàòó ïðàö³ éîãî ïðàö³âíèê³â.

7.10. Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà îáèðàº ôîðìè ³ ñèñ-
òåìè îïëàòè ïðàö³, âñòàíîâëþº ïðàö³âíèêàì êîíêðåòí³ 
ðîçì³ðè òàðèôíèõ ñòàâîê, â³äðÿäíèõ ðîçö³íîê, ïîñà-
äîâèõ îêëàä³â, ïðåì³é, âèíàãîðîä, íàäáàâîê ³ äîïëàò 
íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

7.11. Àóäèò ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà 
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

8. Ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà
8.1 Ï³äïðèºìñòâî ïðèïèíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ éîãî 

ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ë, ïåðåòâîðåííÿ) 
àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà, à ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè,çà ð³øåííÿì ñóäó.

8.2. Ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ 
ó ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ ÷è ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâà, 
ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæóâàííÿ ¿õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïî-
â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

8.3. Ìàéíî ï³äïðèºìñòâà, ùî çàëèøèòüñÿ ï³ñëÿ 
çàäîâîëåííÿ ïðåòåíç³é êðåäèòîð³â, âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
çà ð³øåííÿì âëàñíèêà ï³äïðèºìñòâà.

8.4. Ï³äïðèºìñòâî ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî ïðèïèíèëî 
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ç ìîìåíòó âíåñåííÿ çàïèñó ïðî öå ó 
ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ 
îñ³á – ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.

9. Âíåñåííÿ çì³í äî Ñòàòóòó ï³äïðèºìñòâà
9.1. Çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî Ñòàòóòó âíîñÿòüñÿ â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó òîìó æ ïîðÿäêó, â 
ÿêîìó áóâ çàòâåðäæåíèé Ñòàòóò ï³äïðèºìñòâà.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè «Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿» 
(äàë³ – ï³äïðèºìñòâî) ñòâîðåíî Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ, ¿é ï³äçâ³òíå ³ ï³äêîíòðîëüíå, ï³äïîðÿäêîâàíå 
óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó – Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ 
êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.2. Ï³äïðèºìñòâî ïåðåéìåíîâàíî ç êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Âå÷³ðí³é Êè¿â», 
ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì ðåîðãàí³çîâàíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.04.2015 
¹ 408/1273 «Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ» êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ» òà êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Âå÷³ðí³é Êè¿â» øëÿõîì 
ïðèºäíàííÿ ¿õ äî «Ðåäàêö³¿ ãàçåòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè «Õðåùàòèê», ÿêå ïåðåéìåíîâàíî ó êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Âå÷³ðí³é Êè¿â».

1.3. Ï³äïðèºìñòâî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ 
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Öèâ³ëüíèì Êîäåêñîì Óêðà¿íè òà 
Ãîñïîäàðñüêèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè 
«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ³íôîð-
ìàö³éí³ àãåíòñòâà», Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ», 
³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè, Ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà öèì Ñòàòóòîì.

1.4. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ òà çä³éñíþº 
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà çàñàäàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ñàìîñò³é-
íîñò³, âåäå ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ìàº ðîçðàõóíêîâèé, 
âàëþòíèé òà ³íø³ ðàõóíêè â áàíêàõ, ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì 
íàéìåíóâàííÿì. Ï³äïðèºìñòâî ìîæå áóòè ïîçèâà÷åì 
òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³, ìàº ïðàâî óêëàäàòè óãîäè, íà-
áóâàòè ìàéíîâ³ òà îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà.

1.4. Ï³äïðèºìñòâî çàñíîâàíå íà êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Çàñíîâíèêîì 
òà âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà 
ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

1.5. Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïðî-
äóêö³¿ – çàãàëüíîäåðæàâíà òà ì³ñòà Êèºâà.

1.6. Ï³äïðèºìñòâî íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ìè 
çîáîâ’ÿçàííÿìè â ìåæàõ íàëåæíîãî éîìó ìàéíà çã³äíî 
ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

1.7. Ï³äïðèºìñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çîáîâ’ÿçàííÿ âëàñíèêà. 

2. Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 
ï³äïðèºìñòâà

2.1. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà: Êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Öåíòð ïóáë³÷íî¿ 
êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿».

2.2. Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà: ÊÏ 
«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿».

2.3. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äïðèºìñòâà: Óêðà¿íà, 
ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 26-ã.

3. Ìåòà ³ ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà
3.1. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º:

íàëàãîäæåííÿ ñèñòåìíîãî ä³àëîãó «âëàäà – ãðî-
ìàäà» â³äïîâ³äíî äî ñòàíäàðò³â, ïðîöåäóð òà ðåãëà-
ìåíò³â âçàºìîä³¿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ãðîìàäñüêîñò³ òà 
çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿, âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
äóìêè ó ïðîöåñàõ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ôîðìóâàííÿ òà 
ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêèõ ïîë³òèê, ðîçøèðåííÿ ñï³âïðàö³ ç 
íåóðÿäîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ 
ì³æâ³äîì÷èõ ïðîåêò³â;

ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ ä³ÿëüíîñò³ 
ì³ñüêî¿ âëàäè øëÿõîì âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ðîç’ÿñíåííÿ ñóò³ óõâàëåíèõ 
íèìè ð³øåíü, ïðîãðàì, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, à 
òàêîæ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ì³ñüêèõ ïîë³òèê, ¿õ ö³ëåé 
òà î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â, ³íôîðìóâàííÿ ïðî ðèçèêè òà 
íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ â ñòîëèö³.

3.2. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà 
º íàëàãîäæåííÿ êîîðäèíàö³¿ ç³ âñ³ìà îðãàíàìè âëàäè 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ çàâäàíü, íàäàííÿ åêñïåðòíî-
êîíñóëüòàòèâíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã ó ñôåð³ 
ïóáë³÷íèõ êîìóí³êàö³é øëÿõîì ï³äâèùåííÿ îá³çíàíîñò³ 
êèÿí ùîäî ö³ëåé, ïëàí³â òà çì³ñòó ì³ñüêèõ ïîë³òèê; ³í-
ôîðìàö³éíîãî îáì³íó ì³æ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, 
îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàäñüêîñò³, 
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

3.3. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º:
1) ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ç ïîïó-

ëÿðèçàö³¿ òà ðåàë³çàö³¿ Ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó;
2) ãðîìàäñüê³ êîíñóëüòàö³¿ ùîäî ì³ñüêèõ ïîë³òèê;
3) ñï³âðîá³òíèöòâî íà ïàðòíåðñüêèõ çàñàäàõ ç 

äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ 
âëàäè, ì³æíàðîäíèìè óðÿäîâèìè òà íåóðÿäîâèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè ó ñôåð³ ìîí³òîðèíãó ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ îö³íêè éîãî ðåàëüíîãî ñòàíó;

4) íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíî¿ äîïîìîãè íåóðÿäîâèì 
îðãàí³çàö³ÿì ç ïèòàíü ðîçâèòêó ñï³âïðàö³ ç ³íñòèòóòàìè 
âëàäè;

5) ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíà ä³ÿëüí³ñòü, ï³ä-
òðèìêà ³íñòèòóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà;

6) çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ àóä³îâ³çóàëüíîãî 
(åëåêòðîííîãî) çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;

7) âñåá³÷íå òà ïîâíå âèñâ³òëåííÿ åêîíîì³÷íîãî, 
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî, ãðîìàäñüêîãî, ãîñïîäàðñüêîãî 
òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ ì³ñòà Êèºâà;

8) ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ;

9) âèêîíàííÿ ôóíêö³é ³íôîðìàö³éíèõ àãåíòñòâ;
10) ïîë³ãðàô³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, òèðàæóâàííÿ çàïèñàíèõ 

íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿;
11) ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíè, ïðî-

ãðàìè, ïðîåêòè, ïîñëóãè òà ³í³ö³àòèâè ì³ñüêî¿ âëàäè;
12) ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü ãðîìàäñüêî¿ äóìêè;
13) îðãàí³çàö³ÿ, ³íôîðìàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-

òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ îô³ö³éíèõ çàõîä³â;
14) îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â, êðóãëèõ 

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 134 (1946), п’ятниця, 14 грудня 2018 р.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÒÎÂ «Æèòëîâî-áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Óïðàâäîì» ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð çì³íè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íà-
ñåëåííÿ» ³ «³íø³ ñïîæèâà÷³». Â³äïîâ³äí³ òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ. Çì³íà òàðèô³â â³äáóâàºòüñÿ ó 
ôîðì³ êîðèãóâàííÿ.

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì íà 
ì³ñÿöü

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» 1501,19 17,36

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³ ñïî-
æèâà÷³» 2213,06 -

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 êóá.ì

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» 83,98

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³ ñïîæèâà÷³» 119,58

Ç óñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ïîñèëàííÿì:
upravdom.com.ua

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 5 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëî-
øåííÿ çà àäðåñîþ: 04078, ì. Êè¿â, âóë. Çàìêîâåöüêà. 102-à, òåë. (044)374-52-05, e-mail: upravdom@i.ua.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè äèðåêòîðà – õóäîæíüîãî 
êåð³âíèêà òåàòðàëüíî-êîíöåðòíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð óêðà-
¿íñüêîãî ôîëüêëîðó «Áåðåãèíÿ».

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 ïðî-
ãðàì ðîçâèòêó òåàòðàëüíî-êîíöåðòíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð 
óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó «Áåðåãèíÿ» íà îäèí ³ ï’ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 11 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó 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 04 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî êàíäèäàò³â 

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

ÒÎÂ «Ðåìáóäñåðâ³ñ ËÒÄ» ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî ÷åðåç ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ïðèðîä-
íèé ãàç ñêîðèãîâàí³ òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè 
êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» íàäàí³ 10.12.2018 äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (ÊÌÄÀ) äëÿ çàòâåðäæåííÿ â òàêèõ ïëàíîâàíèõ ðîçì³ðàõ ç ÏÄÂ:

1. Öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ – 1528,76 ãðí/Ãêàë ³ 33,18 ãðí/ì2 çà ì³ñÿöü ïðî-
òÿãîì îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó.

2. Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè:
çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àí-

íÿ – 83,21 ãðí/ìÇ;
çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â – 75,14 ãðí/ìÇ.
Ç óñ³ºþ íàÿâíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ ÒÎÂ «Ðåìáóäñåðâ³ñ 

ËÒÄ» rembudservice.kiev.ua. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 3-õ 
êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ íà àäðåñó: 04112, 
ì. Êè¿â, âóë. Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî, 3-à, òåë. (044) 299-92-02.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 47, çàãàëüíà ïëîùà – 40,60 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè 
– ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 812900,00 
ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 6%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 4064,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³;

2) âóë. Êóð÷àòîâà, 23-à, çàãàëüíà ïëîùà – 29,50 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – 
ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 514900,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 3%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà 
(áåç ÏÄÂ) – 1287,25 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Åëåêòðî-
òåõí³÷íà, 11.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó 
ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî 
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 19/33-à (ï³äâàë), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,1 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ðîç-
ì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
(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). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. 
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 641700,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà – 1% (20,0 êâ.ì), 2% (13,10 êâ.ì). Îðåíäíà ïëàòà – 773,26 
ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 235-00-77.

Äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðèçíà÷åíà ñóäîâà ñïðàâà ¹ 826/13492/18 çà ïîçîâîì Òîâàðè-
ñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìåä³à Àëüÿíñ Ãðóï» äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì ³ ñêàñó-
âàííÿ ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) â³ä 26.12.2017 ¹1689 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñõåìè 
ðîçì³ùåííÿ íàçåìíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ïî âñ³é òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà», ÿêå â³äáóäåòüñÿ 
14.02.2019 ðîêó î 15.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 124.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ¹ 3» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ìàòåþêà, 3:

1) âóë. Ìàòåþêà, 3, çàãàëüíà ïëîùà – 5,0 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè (áåç ÏÄÂ) – 
134200,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 5%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 559,17 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ 
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ 
ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë. 546-20-71.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 122,90 êâ. ì ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 23 ë³ò. Ä, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2919000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 3%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü 
îðåíäè – 7421,56 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê îáðàçîòâîð÷î¿ ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ â Óêðà¿í³.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»: ì. Êè¿â, 
âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: podil.kievcity.gov.ua òà çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ÷àñòèíó íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ 3 ïîâåðõó ïëîùåþ 8,05 êâ. ì ó áóäèíêó çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè,22, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 216440,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 5%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü 
îðåíäè – 901,83ãðí., íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, 
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷  –  ÊÍÏ  «Öåíòð  ïåðâèííî¿  ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè  ¹  2» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: 
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 22, òåë. 434-49-66.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2. Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: podil.kievcity.gov.ua òà çà òåëåôîíîì 485-18-87.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß;

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 11-à, 418-60-41):

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 291 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â,âóë.Ïðèð³÷íà,29, ïëîùåþ 28,1 êâ.ì, âàðò³ñòþ 545 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä 
ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè,îðåíäíà 
ñòàâêà – 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì. áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2018 – 16,16 ãðí, ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 454,17 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³; 

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 231 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â,âóë. Áîãàòèðñüêà, 2-â,ïëîùåþ 55,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ1 015 200,0 ãðí (áåç 
ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³-
òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2018 
–15,38 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 846,0 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 231 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â,âóë. Áîãàòèðñüêà, 2-â, ïëîùåþ 53,68 êâ.ì, âàðò³ñòþ1 091 700,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), 
ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè( ïîãîäèííî), 
îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 – 7,58 
ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 166,76 ãðí, 
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 3 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 210 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 22-à, ïëîùåþ 31,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 629 200,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), 
ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, îðåíäíà 
ñòàâêà – 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 – 16,91 ãðí, ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 524,33 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 210 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 22-à, ïëîùåþ 49,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ1 012 100,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), 
ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), 
îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 – 7,03 
ãðí., ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 463,98 ãðí, 
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 3 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÏÍÇ Öåíòð íàóêîâî-
òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ìîëîä³«Ñôåðà» çà àäðåñîþ:ì. Êè¿â,ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà,18, ïëîùåþ 
132,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 689 400,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ 
ïëàòè çà 1 ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 – 18,68 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 
çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 1158,16 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â,âóë. Îçåðíà, 26-à , çàãàëüíîþ ïëîùåþ 160,8 êâ.ì, âàðò³ñòþ 3 180 200,0 
ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ 
îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1;3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 
– 28,94 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 4654,27 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³; 

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îçåðíà, 26-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 163,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 3 064 100,0 
ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ 
îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1;3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 
– 27,77 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 4527,22 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³; 

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îçåðíà, 26-à , çàãàëüíîþ ïëîùåþ 174,9 êâ.ì, âàðò³ñòþ 3 287 800,0 
ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ 
îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1;3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 

– 29,08 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 5086,47 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³; 

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â,âóë. Îçåðíà, 26-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 151,2 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 842 200,0 
ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ 
îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1;3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 
– 26,27 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 3972,56 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³; 

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îçåðíà, 26-à, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 141,6 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 661 800,0 
ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ 
îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1; 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 
– 24,87 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 3521,50 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³; 

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 614 çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îçåðíà, 26-à , çàãàëüíîþ ïëîùåþ 154,7 êâ.ì, âàðò³ñòþ 3 059 600,0 
ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ 
îñâ³òè, îðåíäíà ñòàâêà – 1; 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2018 
– 28,14 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 4352,73 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

 Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 

ì.Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 4-à, 411-50-36)
 – íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ íåæèòëîâî¿ îêðåìî ñòîÿ÷î¿ áóä³âë³ 

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà,26, ïëîùåþ 48,0 êâ.ì âàðò³ñòþ 1 260 800,0 ãðí (áåç 
ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè 
â ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîìó çàêëàä³ , îðåíäíà ñòàâêà – 11%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 
êâ.ì áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2018 – 240,78 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 11 557,33 
ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³ 

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, 

âóë. Ï³âí³÷íà, 22; 332-35-56):
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 3 ïîâåðõó, ðîçòàøîâàíå â íåæèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 2-ä, ïëîùåþ 17,3 êâ. ì, çàëèøêîâîþ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ 
2 218,32 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà 
ñòàâêà – 1 ãðí íà ð³ê, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 0,08 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2018, 
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó, ðîçòàøîâàíå â íåæèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 7-à, ïëîùåþ 38,2 êâ. ì, âàðò³ñòþ 805 695,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä 
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿, áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà – 1; 2%; ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 
1 êâ.ì – 25,95 ãðí ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 991,30 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.01.2018, 
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ 
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. 

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, Îáî-
ëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òè-
ìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 220– 222, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.
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АКЦ – це місце, де можуть здійснитися 
мрії кожної дитини. Заняття тут для мо-
лодших дітей (від 8 років) розпочинається 
в гуртках «Початкове технічне моделюван-
ня», «Конструювання повітряних зміїв» 
тощо. В них дитина навчається будувати лі-
тальні апарати спочатку з паперу і картону, 
потім – з пінопласту. Більш високий рівень 
підготовки розвиває уміння користування 
найпростішими електронними схемами і 
створення радіокерованих копій літаків. 

«Школярі можуть визначитися з май-
бутньою професією, 
навчаючись за про-
грамою «Юні льотчи-
ки-штурмани». Вона 
передбачає теоре-
тичну підготовку та 
практичні заняття, 
які  проходять на 
авіа-тренажерах 
центру. Вихованці 
мають можливість 
здійснити ознайом-
лювальний політ на 
літаку А-22. А для 
любителів екстриму працюють гуртки з 
парашутної підготовки. Свої перші стрибки 

юні парашутис-
ти здійснюють на 
аеродромі «Боро-
дянка», – розповів 
завідувач Центру 
Георгій Чумак. 

Цен т р  ма є 
унікальну  для 

України сучасну навчально-матеріальну 
базу, створену педагогічним колекти-

вом за підтримки МО України та ВПС 
України. Для навчання дітей підготовлені 
агрегати та два авіаційних тренажери 
літака КТС-4м, навчальні кабіни літаків 
Міг-21, кабін-тренажер Ту-22 (навчання 
комп’ютеризоване); тринадцять навчаль-
них парашутів, рятувальне спорядження, 
катапультне крісло, висотні костюми, 
радіо- та відеообладнання. 

«Небо – це стихія, якій людина віддає 
не тільки тіло, але й душу. У гуртку діти 
засвоюють базові знання з авіаційних дис-
циплін, навчаються технічній та льотній 

експлуатації повітряних 
суден (літаків), організації 
льотної роботи», – зазна-
чив керівник гуртка «Юні 
льотчики-штурмани» Гри-
горій Чорний. 

Згідно з Меморанду-
мом про співпрацю між 
Авіаційно-космічним цен-
тром КПДЮ та фондом The 
Geoffrey de Havilland Flying 
Foundation, підписаним у 
2016 році, АКЦ бере участь 
у міжнародній програмі 
обміну серед кадетів авіа-
ції (The International Air 
Cadet Exchange program). 
Так, у липні цього року 
двоє англійців відвідали 
Центр, ознайомилися з 

його роботою, «політали» на тренажерах. 
Гості залишили схвальні відгуки про на-
вчальні установи, обладнання та рівень 
підготовки українських учнів. Юні авіа-
тори столиці також відвідали Британію 
й поспілкувалися зі своїми ровесниками 
– підкорювачами неба. 

Варто зазначити, що сьогодні випускни-
ки АКЦ КПДЮ затребувані у профільних 
університетах України та Європи.  
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ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Ç ÆÈÒÒß ÃÓÐÒÊÀ 

Шановні читачі! 
Прийміть щирі вітання з Новим роком, 

Різдвом Христовим, Хрещенням! 
Рік, що минув, був цікавим і насиченим 

різними подіями для нашого закладу: участь 
та перемога в конкурсах, фестивалях, ви-
ставках, форумах, конференціях, цікаві екс-
курсії, зустрічі, присвоєння та підтвердження 
почесних звань тощо. Саме в ці хвилюючі 
моменти ми, як ніколи, відчували відпові-
дальність перед читачами і намагалися ви-
правдати їхні очікування. Журналісти газети 
«Міст-М» прагнули оперативно і всебічно, 
об’єктивно й неупереджено висвітлювати 
важливі події столиці та актуальні моменти 
палацівського життя. 

У часи найсвітліших свят людства хочемо 
побажати всім Божого благословення на 
світлі думки та добрі вчинки! Усім нашим 
прихильникам бажаємо добробуту й 
зміцнення, процвітання й розвитку, перемог 
і нових звершень! Щиро дякуємо за творчу 
співпрацю, сподіваємося на плідну роботу 
та цікаві проекти у майбутньому. 

Нехай усім вам щастить у Новому році! 

СЛОВО РЕДАКТОРА

З наближенням Нового року 
кожен з нас чекає на сюрприз, 
десь у глибині душі завмирає в 
очікуванні дива і щиро вірить, 
що цей рік обов’язково здійснить 
найзаповітніші мрії і подарує 
казку. Саме такі казкові сюрпризи 
щороку дарує киянам і гостям 
столиці Київський Палац дітей 
та юнацтва. І тоді ми знову по-
чинаємо вірити у новорічне диво… 

Рік тому 
Новорічна шоу-вистава «У 

пошуках Різдвяної зірки» ви-

різнялася з-поміж попередніх 
унікальною концепцією несподі-
ванки. «Минулого року акробати 
продемонстрували еквілібрист-
ську майстерність та повітряну 
гімнастику. Юні глядачі поринули 
в інтерактивну казку, де чарівна 
паличка змінилася на 3D пензлик 
і трьохмірну голограму. Важлива 
інформація надсилалася за до-
помогою квадрокоптера. Але не 
обійшлося й без чудових зимових 
пригод, в яких добро, як завжди, 
перемагає зло», – зазначила ре-
жисер-постановник, автор казки 

«У пошуках Різдвяної зірки» Єв-
генія Таку. 
Традиційно протягом години 

перед початком шоу-вистави на 
величезному просторі Палацу 
діти розважалися у різноманітних 
ігротеках, де кожен міг спробувати 
себе в ролі актора, художника, 
скелелаза, або ж стати на хвилинку 
справжнісіньким спортсменом, 
програмістом, штурманом літака. 
А коли прийшов Святий Миколай 
палацівська ялинка засяяла каз-
ковим світлом та розпочалася за 
участю всіх бажаючих міні-виста-
ва з танцями, піснями. Результат 
був чудовий: усім подобається, і 
це – найголовніше! 

А що ж зараз? 
Палац дивуватиме і цього року. 

Ще більша розважальна програма 
перед початком шоу-вистави, ці-

кава інтерактивна програма біля 
ялинки і, звичайно, нова Казка! 
Потрібно прийти вчасно, щоб все 
встигнути подивитись і вдосталь 
награтися. 

«Новорічна феєрія 2019» тра-
диційно готується гуртківцями 
Київського Палацу дітей та юна-
цтва. Можливо, саме тому вона і 
виходить найкраща, адже діти ви-
ступають для дітей. У шоу-виставі 
задіяні вихованці центру «Арт-

мікс», хореографічний ансамбль 
«Квіти України» (керівник від-
мінник столичної освіти – Валерія 
Бакалинська), дитячо-юнацький 
цирк «Але-ап» (художні керівники: 
Ірина Гінжалюк та майстер спорту 
з акробатики Олег Курінський) 
та шоу-гурт «Сонях» (керівник – 
Сюзанна Олійник). 
Впевнена, що і в цьому році 

Палац обов’язково вас приємно 
вразить! 

Новорічна феєрія 2019 

Тут навчають юних 
космонавтів і льотчиків

««
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Поліна ЛИНЮК  

З 19 грудня по 5 січня та 11-12 січня Київський Палац дітей 
та юнацтва запрошує усіх разом зустрічати Новий 2019 рік – 
поринути у феєрію святкових розваг, перенестись у чарівний 
світ казкового дійства «Таємниця ялинкової іграшки».
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Дар’я КОРДЮКОВА, Анастасія АВДЄЄНКО

У столиці існує більше десяти центрів авіакосмічного спрямування. 
Найбільш відомим є Авіаційно-космічний (АКЦ) Київського Палацу дітей 
та юнацтва, розташований в Оболонському районі. Кореспонденти газети 
«Міст-М» завітали у гурток «Юні льотчики-штурмани», щоб познайомитися з 
майбутніми авіаторами, парашутистами, радистами та інженерами.

Вкладку газети «Міст-М» КПДЮ підготували: 
головний редактор Оксана Гаврилюк, куратор проекту 
Оксана Добровольська, координатор Надія Іллюк, 
Ірина Пархоменко, літературний редактор Наталія 
Плохотнюк, фотокореспондент Владислав Кучак. 
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