
№ 12 (5204)  вівторок  9 квітня 2019 р.



2 РЕКЛАМАХрещатик Київ
9 квітня 2019 р.
№12 (5204)

Повідомлення про початок процедури розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості у проекті «Детальний план 

території в районі вулиць Великої Васильківської,  
Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської  

та бульвару Дружби Народів  
у Печерському районі м. Києва»

1) інформація про мету, склад та зміст містобудівної до-
кументації, викладену у скороченій та доступній для широкої 
громадськості формі: 

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю де-
талізації рішень чинного генплану, уточнення окремих його положень в 
частині планувальної структури і функціонального призначення територій, 
пов’язаних з необхідністю ефективного використання територій міста 
в межах проектування з урахуванням існуючої містобудівної ситуації.

Основна мета проекту: Відповідно до Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» та рішення Київської міської ради від 
13.11.2013 № 519/10007 «Про основні засади містобудівної політики у 
місті Києві» метою розроблення детального плану території визначення 
планувальної організації і функціонального призначення, просторової 
композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, 
мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених 
для комплексної забудови чи реконструкції, у тому числі відповідно до 
п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»:

• уточнення положень генерального плану населеного пункту та пла-
нувальної структури і функціонального призначення території;

• формування принципів планувальної організації забудови;
• виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів 

функціонального використання території;
• встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
• визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно 

з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
• визначення містобудівних умов і обмежень;
• обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок, визна-

чення їх цільового призначення;
• забезпечення комплексної забудови території з урахуванням со-

ціальної сфери, обсягів реконструкції, тощо;
• визначення черговості реалізації проектів будівництва та заходів 

в межах ДПТ;
• поліпшення архітектурно-планувальної організації території. 
Розвиток інфраструктури, забезпечення комфортних умов для проживан-

ня мешканців території, створення сприятливих умов для збалансованого 
економічного та соціального розвитку, забезпечення сумісності забудови 
окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуван-
ням, сприяння та вирішення інших завдань детального плану території.

Розробка пропозицій щодо поліпшення навколишнього природного 
середовища, забезпечення всіх заходів санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення, вирішення інших завдань. 

Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності 
щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного 
забезпечення території; створення транспортної інфраструктури; орга-
нізації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування 
транспортних засобів; охорони та поліпшення стану навколишнього 
середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благо-
устрою та озеленення; використання підземного простору.

Ключові питання:
• реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного 

використання деградованих територій промислових підприємств, що 
припинили або перепрофілювали свою діяльність, створення багато-
функціональних планувальних утворень із забезпеченням територіаль-
но-просторового об’єднання місць проживання і прикладання праці за 
принципом: «житло-робота-навчання-дозвілля», кварталу сучасного 
житла з об’єктами обслуговування та громадським центром районного 
рівня з об’єктами загальноміського значення, які повинні відповідати 
нинішнім тенденціям вітчизняного і світового містобудування, мати ви-
соку інвестиційну привабливість; 

• створення комфортних умов для проживання мешканців – забез-
печення нормативним соціально-гарантованим рівнем установами і 
підприємствами обслуговування, місцями постійного зберігання авто-
мобілів, нормативним рівнем озеленення, забезпечення можливості 
працевлаштування за різними видами економічної діяльності поруч з 
житлом, зменшення інтенсивності щоденних транспортних поїздок та ін.; 

• формування повноцінного високоякісного життєвого середовища.
Проект детального плану території складається з трьох томів, кожний з 

яких містить розділи пояснювальна записка та графічні матеріали у тому 
числі розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який 
розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно 
є звітом про стратегічну екологічну оцінку.

Територія площею 40,50 га, на яку розробляється детальний план, 
знаходиться у Печерському адміністративному районі Центральної 
планувальної зони м. Києва і має такі межі:

• з північного заходу – вул. Єжи Гедройця (колишня Тверська); 
• з північного сходу – вул. Василя Тютюнника (колишня А. Барбюса) та 
Академіка Філатова 
• з південного сходу – бульв. Дружби Народів; 
• із південного заходу – вул. Велика Васильківська (колишня Черво-

ноармійська).
Концепцією проекту передбачається формування нової комплексної 

забудови, більш комфортної для проживання людини, створення благо-
устроєного внутрішньоквартального середовища. 

Житлову забудову пропонується здійснювати секційними будинками 
висотою від 9 до 24 поверхів, окремі односекційні будинки – 30-31 поверхові. 

Всі запроектовані будинки мають підземні паркінги. Таке планувальне 
рішення забезпечує створення прибудинкових безпечних зон. 

На прибудинкових територіях передбачається розміщення гостьових 
автостоянок, дитячих майданчиків, зон відпочинку дорослого населення, 
спортивних майданчиків, господарських зон. Квартали обмежені місце-
вими проїздами та пішохідними алеями. Вздовж проїздів та пішохідних 
алей формуються зони озеленення. 

Пішохідні зв’язки вздовж територій кварталів проходять до основних 
об’єктів тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, дитячих дошкіль-
них закладів, загальноосвітньої середньої школи, громадського центру 
районного значення з об’єктами загальноміського значення. 

За проектними рішеннями, приміщення громадського призначення 
формуються вбудованими в перші поверхи житлових будинків, або 
вбудовано-прибудовані. В них розміщуються заклади повсякденного 
обслуговування: аптеки, магазини, кафе, підприємствами зв’язку, 
побутового обслуговування, офісні приміщення, торгівельні заклади, 
спортивні зали, амбулаторії з кабінети сімейного лікаря. 

 В проектних рішеннях пропонується розміщення нового закладу 
загальної середньої освіти місткістю 990 місць. В складі закладу запро-
поновано формування спортивного ядра з площинними спорудами для 
мікрорайонного обслуговування. 

Щодо дошкільних закладів освіти, то проектними рішеннями ДПТ 
заплановано реконструкцію існуючого дитсадку №325 по бул. Дружби 
Народів, 7А зі створенням додаткових учнівських місць, а також будів-
ництво в складі нової житлово-громадської забудови вбудованого та 
вбудовано-прибудованого закладів дошкільної освіти місткістю на 80 
місць кожен, та двох вбудованих дошкільних закладів на 45 місць кожен. 
Крім зазначених показників планується створення приміщень для гуртків 
дитячої та юнацької творчості та розвитку, клубні заклади, центри культури 
і дозвілля тощо загальною площею близько 1600 м кв.

 Планується збільшення показників об’єктів та закладів обслуговування 
мікрорайонного та районного значення в складі яких збільшення торгі-
вельних площ магазинів до 10886,6 м кв., спортивних залів загального 
користування до 14388 м кв. приміщень для фізкультурно-оздоровчих 
занять до 230 м кв., підприємств громадського харчування до 1299 місць, 
установ побутового обслуговування – 177 робочих місць. Показники 
кількості відвідувань закладів медичного обслуговування планується 
збільшити до 300 відвідувань за зміну за рахунок створення 3-х додат-
кових медичних закладів – кабінетів сімейного лікаря (до 100 відвідувань 
за зміну кожний). 

Реалізація рішень проекту детального плану території сприятиме 
поліпшенню екологічної ситуації, підвищенню якості життя населення і 
міста в цілому та спрямована на підвищення показників зайнятості на-
селення, збільшення надходжень до міського і районного бюджету за 
рахунок ефективного використання ділянок непрацюючих підприємств 
та довгобудів, поліпшення транспортної ситуації завдяки формуванню 
комплексного багатофункціонального району.

2) основні техніко-економічні показники, зокрема графічні 
матеріали, що відображають зміст містобудівної документації: 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру

Значення показників 

Існу-
ючий 
стан

Етап 7 
років

Етап 20 
років

1 2  3 4 5 6

1 Територія 

Територія в межах 
проекту га / % 40,50 / 

100
40,50 / 

100
40,50 / 

100

у тому числі: 

1.1 – житлова за-
будова га / % 20,23/ 

49,95
25,00/ 
61,73

25,00/ 
61,73

У тому числі: 

а) квартали са-
дибної забудови га / % - - -

б) квартали 
багатоквартир-
ної забудови (з 

урахуванням 
гуртожитків) 

 га / % 20,23/ 
49,95

25,00/ 
61,73

25,00/ 
61,73

1.2

– ділянки установ 
і підприємств 

обслуговування 
(крім підпри-

ємств і установ 
мікрорайонного 

значення) 

га / % 2,94/ 
7,26

3,86/  
9,53

3,86/  
9,53

1.3

– зелені наса-
дження (крім зе-
лених насаджень 
мікрорайонного 

значення) 

га / % 1,78/ 
4,4

1,78/  
4,4

1,78/  
4,4

1.4 – вулиці в межах 
червоних ліній га / % 8,97/ 

22,15
8,97/ 
22,15

8,97/ 
22,15

1.5

Території (ділянки) 
забудови іншого 
призначення (ді-

лової, виробничої, 
комунально-

складської, інже-
нерного облад-

нання, курортної, 
лікувальної тощо)

га / % 6,36/ 
15,7

0,89/  
2,19

0,89/  
2,19

1.6 – інші території (в 
т.ч. водні поверхні) га / % 0,22 / 

0,54 - -

2. Населення 

2.1 Чисельність на-
селення, всього тис.осіб 5,012 13,352 13,352

у тому числі: 

– у садибній за-
будові тис. осіб - - -

– у багатоквар-
тирній забудові 
(з урахуванням 

гуртожитків) 

тис. осіб 5,012 13,352 13,352

2.2 Щільність на-
селення осіб/га 303 534 534

у тому числі: 

– у садибній за-
будові осіб/га - - -

– у багатоквар-
тирній забудові 
(з урахуванням 

гуртожитків) 

осіб/га 303 534 534

3. Житловий фонд 

3.1 Житловий фонд, 
всього 

тис. м2  
заг. площі 

тис. м2 
площі 
ква-р.

 253,13 
151,83

743,0 
472,0

743,0 
472,0

у тому числі:

– садибний 

тис. м2 заг. 
площі тис. 
м2 площі 

ква-р.

- - -

– багатоквартир-
ний 

тис. м2 заг. 
площі тис. 
м2 площі 

ква-р.

253,13 
151,83

743,0 
472,0

743,0 
472,0

3.2 Середня житлова 
забезпеченість м2/особу 30 35 35

у тому числі: 

– у садибній за-
будові » - - -

– у багатоквар-
тирній забудові 
(з урахуванням 

гуртожитків) 

» 30 35 35

3.3 Вибуття житлово-
го фонду 

тис. м2 
загальної 

площі
- - -

3.4 Житлове будівни-
цтво, всього: 

тис. м2 
загальної 

площі 
квартир 

(будинків)

- 320,0 
4658

320,0 
4658

у тому числі за 
видами: 

– садибна та 
зблокована забу-
дова (одноквар-
тирна забудова) 

тис. м2/
будинків - - -

– багатоквартир-
на забудова 

тис. м2 
ква-р /

квартир
- 320,0 

4658
320,0 
4658

із неї: - - -

 – малоповерхова 
(1-3 поверхи) » - - -

 – середньо-
поверхова (4-5 

поверхів) 
» - - -

 – багатоповерхо-
ва (6 поверхів та 

вище) 
» - 4,0 

44
4,0 
44

у тому числі по-
верхів: - - -

– 6-9 - - -

– 10 і вище - 316,0 
4614

316,0 
4614

3.5

Житлове будівни-
цтво за рахунок 

проведення 
реконструкції іс-
нуючої забудови

тис. м2 - - -

4.
Установи та 

підприємства об-
слуговування 

4.1 Дошкільні на-
вчальні заклади місць 95 470 470

4.2 Загальноосвітні 
навчальні заклади учнів - 990 990

4.3 Стаціонари (лікар-
ні) усіх типів ліжок - - -

4.4

Поліклініки, амбу-
латорії, диспансе-
ри без стаціонару. 
Кабінети сімейно-

го лікаря

відв. за 
зміну. - 300 300

4.5
Спортивні зали 

загального корис-
тування

м2 площі 
підлоги 2138,0 14388,0 14388,0

4.6
Відкриті площинні 
споруди у житло-

вому кварталі 
га 0,1 1,1 1,1

4.7

Приміщення для 
фізкультурно-

оздоровчих за-
нять у житловому 

кварталі 

м2 заг. 
площі 230,0 230,0 230,0

4.8 Бібліотеки тис. один. 
зберіг. - - --

4.9 Магазини м2 торг. 
пл. 5536,6 10886,6 10886,6

4.10
Підприємства 
громадського 

харчування 
місць 699 1299 1299

4.11
Установи побуто-
вого обслугову-

вання 
роб. місць 17 177 177

Матеріали проекту детального плану території (текстові та графічні) 
розміщені на сайтах www.kga.gov.ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua. 

3) відомості про замовника та розробника проектів містобу-
дівної документації та підстави для їх розроблення: 

Замовник розробки – Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

Розробник – Комунальна організація виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Інститут Гене-
рального плану м. Києва».

Детальний план території в районі вулиць Великої Васильківської, Ака-
деміка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та бульвару Дружби Народів у 
Печерському районі м. Києва розроблено відповідно до рішення Київської 
міської ради від 13.11.2013 р. №518/10006 «Про затвердження міської 
програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» 

(зі змінами від 23.05.2018 № 833/4897 (п. 97).
4) інформація про місце і строки ознайомлення з проектом 

містобудівної документації, пояснювальною запискою, розді-
лом «Охорона навколишнього природного середовища», який 
розробляється у складі проекту містобудівної документації та 
одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку:

Ознайомитись з проектом детального плану території в районі вулиць 
Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та 
бульвару Дружби Народів у Печерському районі м. Києва, пояснювальною 
запискою, розділом «Охорона навколишнього природного середовища», 
який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одно-
часно є звітом про стратегічну екологічну оцінку можна в Департаменті 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської 
міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
32, 3-й поверх, каб. 307 щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 
10.00 до 13.00.

Строк ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної докумен-
тації – 30 днів, з 10 квітня по 10 травня 2019 року.

Матеріали проекту детального плану території, пояснювальна за-
писка, розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який 
розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно 
є звітом про стратегічну екологічну оцінку також розміщені на сайтах  
www.kga.gov.ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua.

5) інформація про посадову особу замовника містобудівної 
документації, відповідальну за забезпечення організації розгляду 
пропозицій, та адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції 
(зауваження):

Посадові особи, відповідальні за забезпечення організації розгляду 
пропозицій: 

Грєбєнніков Володимир Григорович, Барна Марія Ігорівна, Поровчук 
Оксана Олександрівна.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 
вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001, 
Електронна адреса: info@kga.gov.ua.
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 10.04.2019 по 10.05.2019.
6) відомості про строк подання і строк завершення розгляду 

пропозицій: 
Зауваження та пропозиції подаються у межах строку громадського 

обговорення з 10-го квітня 2019 року і триває до 10-го травня 2019 року;
Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
6-1) інформація про дату, час і місце проведення громадських 

слухань:
Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку про-
ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 03.05.2019 о 10.00 в залі архітектур-
но-містобудівної ради Департаменту містобудування та архітектури за 
адресою вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001.

7) інформація стосовно запланованих інформаційних заходів 
(презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, 
публічні конференції тощо).

Інформаційні заходи відбудуться у вигляді прилюдного експонування.
Експонування проекту «Детальний план території в районі вулиць Великої 

Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та бульвару 
Дружби Народів у Печерському районі м. Києва» проходитиме в приміщенні 
Печерської державної адміністрації: вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нежитлових приміщень, 
розташованих за адресами:

– м. Київ, вул. Йорданська, 4-Г, загальною площею 186,2 кв.м. Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове використання – розміщення 
суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно); 
розмір стартової місячної орендної плати – 1934,71 грн (без ПДВ), розмір авансової орендної плати – 7738,84 грн (без ПДВ);

– м. Київ, вул. Озерна, 26-А, загальною площею 160,8 кв.м. Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове використання – розміщення 
суб’єкта господарювання, який проводить діяльність у сфері освіти; розмір стартової місячної орендної плати – 4654,27 грн (без 
ПДВ), розмір авансової орендної плати – 18617,08 грн (без ПДВ);

– м. Київ, вул. Озерна, 26-А, загальною площею 163,0 кв.м. Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове використання – розміщення 
суб’єкта господарювання, який проводить діяльність у сфері освіти; розмір стартової місячної орендної плати – 4527,22 грн (без 
ПДВ), розмір авансової орендної плати – 18108,88 (без ПДВ);

– м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 10-Б, загальною площею 198,0 кв.м. Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове використання – розміщення 
суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно); 
розмір стартової місячної орендної плати – 4137,29 грн (без ПДВ), розмір авансової орендної плати – 16549,16 грн (без ПДВ);

– м. Київ, вул. Зої Гайдай, 10-В, загальною площею 198,0 кв.м. Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове використання – розміщення 
суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно); 
розмір стартової місячної орендної плати – 4287,37 грн (без ПДВ), розмір авансової орендної плати – 17149,48 грн (без ПДВ).

Крок аукціону становить 5% від найбільшого стартового розміру орендної плати, запропонованого учасниками в конкурсних 
пропозиціях.

Конкурс буде проведено 07 травня 2019 року о 10.00, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, каб. 300.
Документи для участі у конкурсі подаються супровідним листом не пізніше кінцевого терміну їх подання за адресою: 04205, 

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16 (каб. 308). Остання дата прийняття пропозицій від претендентів 26 квітня 2019 року.
Ознайомитись з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі, можна на 

веб-сторінці Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (https://obolon.kyivcity.gov.ua) та на офіційному порталі 
Києва (www.kyivcity.gov.ua)

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 

Орендодавець – Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (м. 
Київ, вул. Маршала Тимошенка,16). Балансоутримувач – комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського 
району м. Києва (м. Київ, вул. Північна,4-А) 

Характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення 7 поверху в будівлі 
амбулаторного медичного закладу на вул. Иорданській, 26, загальною площею 41,0 
кв.м (корисна площа – 37,6 кв.м). Забезпечення комунікаціями: ЦО, ХВП, електро-
постачання – є, технічний стан – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 
31.01.2019 – 781 000,0 грн (без ПДВ), оцінка виконана СОД – ФОП Работською К.В.

Запропонована мета використання – розміщення приватного закладу охорони 
здоров’я, що діє на основі приватної власності і проводить господарську діяльність 
з медичної практики в лікувально-профілактичному закладі, орендна ставка – 11%, 
розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 7159,17 грн (коригується на індекс 
інфляції), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Від особи, яка раніше зверталась із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення 

про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), (далі – Положення) 
і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна 
вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача 
нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують 
сплату авансової орендної плати.

Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; і
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати 

у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату; (вноситься на банків-
ський рахунок Балансоутримувача р/р 26005052660733 в AT КБ «ПРИВАТБАНК», 
Код банку: 300711).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом 
оренди протягом робочого часу: Редько В.Ю, email: oblcrdp@ukr.net вул. Північна,4-А, 
кім. № 320, тел. 413-47-10. Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 ро-
бочих днів з дня, наступного за датою публікації за адресою: м Київ, вул. Маршала 
Тимошенка,16, кім. 308, тел. для довідок 418-41-98.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір 
передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва 

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення будівлі-сміттєзбірника 

першого поверху загальною площею 30,50 кв. м, розташоване за адресою: просп. 
Ватутіна, 10-А. Технічний стан приміщення задовільний, комунікації відсутні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 577000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуго-

вування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 
9-Г, тел. 517-74-11).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення 
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім підакцизної групи 
товарів (5%), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 2404, 17 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового 

призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись 
відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього 

Положення;
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у 

розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г
п/р 26008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 39606435
ІПН 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного 

дня публікації за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім.208. Довідка за 
телефоном 559-39-34.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про 
намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності тери-
торіальної громади міста Києва 

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення (сміттєзбірник) 

загальною площею 27,50 кв. м, розташоване за адресою: Празька вул., 6. 
Технічний стан приміщення задовільний, комунікації відсутні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 581000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуго-

вування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 
9-Г, тел. 517-74-11).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення 
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 
групи (5%), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 2420,83 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового 

призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись 
відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до 

цього Положення;
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у 

розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г
п/р 26008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 39606435
ІПН 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного 

дня публікації за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім.208. Довідка 
за телефоном 296-56-56.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір 
передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва 

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення будівлі-сміттєзбір-

ника першого поверху загальною площею 32,50 кв. м, розташоване за адресою: 
вул. Юності, 9/6. Технічний стан приміщення задовільний, комунікації відсутні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 686000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуго-

вування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 
9-Г, тел. 517-74-11).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення 
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім підакцизної групи 
товарів (5%), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 2858,33 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового 

призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись 
відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього 

Положення;
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у 

розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г
п/р 26008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 39606435
ІПН 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного 

дня публікації за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за 
телефоном 559-39-34.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір 
передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва 

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення будівлі-сміттєзбірника 

першого поверху загальною площею 56,50 кв. м, розташоване за адресою: вул. 
Петра Запорожця, 16. Технічний стан приміщення задовільний, водозабезпечення 
в наявності, інші комунікації відсутні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 1183000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуго-

вування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 
9-Г, тел. 517-74-11).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення 
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім підакцизної групи 
товарів (5%), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 4929,17 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового 

призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись 
відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього 

Положення:
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у 

розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:
Адреса: 02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г
п/р 26008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 39606435
ІПН 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного 

дня публікації за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за 
телефоном 559-39-34.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Повідомлення про оприлюднення проекту документа 
державного планування та звіту про стратегічну екологічну 

оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного 
середовища) проекту «Детальний план території в районі 
вулиць Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі 

Барбюса, Тверської та бульвару Дружби Народів 
у Печерському районі м. Києва»

1) повна назва документа державного планування, що пропо-
нується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території в районі вулиць Великої Васильківської, 
Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та бульвару Дружби На-
родів у Печерському районі м. Києва.

Територія площею 40,50 га, на яку розробляється детальний план, 
знаходиться у Печерському адміністративному районі Центральної 
планувальної зони м. Києва і має такі межі:

• з північного заходу – вул. Єжи Гедройця (кол. Тверська); 
• з північного сходу – вул. Василя Тютюнника (кол. А. Барбюса) та 

Академіка Філатова 
• з південного сходу – бульв. Дружби Народів; 
• із південного заходу – вул. Велика Васильківська (кол. Червоно-

армійська).
Основна мета проекту:
• реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного 

використання деградованих територій промислових підприємств, що 
припинили або перепрофілювали свою діяльність, створення багато-
функціональних планувальних утворень із забезпеченням територіаль-
но-просторового об’єднання місць проживання і прикладання праці за 
принципом: «житло-робота-навчання-дозвілля», кварталу сучасного 
житла з об’єктами обслуговування та громадським центром районного 
рівня з об’єктами загальноміського значення, які повинні відповідати 
нинішнім тенденціям вітчизняного і світового містобудування, мати ви-
соку інвестиційну привабливість;

• поліпшення екологічної ситуації;
• створення комфортних умов для проживання мешканців – забез-

печення нормативним соціально-гарантованим рівнем установами і 
підприємствами обслуговування, місцями постійного зберігання авто-
мобілів, нормативним рівнем озеленення, забезпечення можливості 
працевлаштування за різними видами економічної діяльності поруч з 
житлом, зменшення інтенсивності щоденних транспортних поїздок та 
поліпшення екологічної ситуації; 

• формування повноцінного високоякісного життєвого середовища.
Концепцією проекту передбачається формування нової комплексної 

забудови, більш комфортної для проживання людини, створення благо-
устроєного внутрішньоквартального середовища. 

Житлову забудову пропонується здійснювати секційними будинками 
висотою від 9 до 24 поверхів, окремі односекційні будинки – 30-31 поверхові. 

Всі запроектовані будинки мають підземні паркінги. Таке планувальне 
рішення забезпечує створення прибудинкових безпечних зон. 

На прибудинкових територіях передбачається розміщення гостьових 
автостоянок, дитячих майданчиків, зон відпочинку дорослого населення, 
спортивних майданчиків, господарських зон. Квартали обмежені місце-
вими проїздами та пішохідними алеями. Вздовж проїздів та пішохідних 
алей формуються зони озеленення. 

Пішохідні зв’язки вздовж територій кварталів проходять до основних 
об’єктів тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, дитячих дошкіль-
них закладів, загальноосвітньої середньої школи, громадського центру 
районного значення з об’єктами загальноміського значення. 

За проектними рішеннями, приміщення громадського призначення 
формуються вбудованими в перші поверхи житлових будинків або 
вбудовано-прибудовані. В них розміщуються заклади повсякденного 
обслуговування: аптеки, магазини, кафе, підприємствами зв’язку, 
побутового обслуговування, офісні приміщення, торгівельні заклади, 
спортивні зали, амбулаторії з кабінетами сімейного лікаря. 

 В проектних рішеннях пропонується розміщення нового закладу 
загальної середньої освіти місткістю 990 місць. В складі закладу запро-
поновано формування спортивного ядра з площинними спорудами для 
мікрорайонного обслуговування. 

Щодо дошкільних закладів освіти, то проектними рішеннями ДПТ 
заплановано реконструкцію існуючого дитсадку №325 по бул. Дружби 
Народів, 7А зі створенням додаткових учнівських місць, а також будів-
ництво в складі нової житлово-громадської забудови вбудованого та 
вбудовано-прибудованого закладів дошкільної освіти місткістю на 80 
місць кожен, та двох вбудованих дошкільних закладів на 45 місць кожен. 
Крім зазначених показників, планується створення приміщень для гуртків 
дитячої та юнацької творчості та розвитку, клубні заклади, центри культури 
і дозвілля тощо загальною площею близько 1600 м кв.

 Планується збільшення показників об’єктів та закладів обслугову-
вання мікрорайонного та районного значення, в складі яких збільшення 
торгівельних площ магазинів до 10886,6 м кв., спортивних залів загаль-
ного користування до 14388 м кв., приміщень для фізкультурно-оздо-
ровчих занять до 230 м кв., підприємств громадського харчування до 
1299 місць, установ побутового обслуговування – 177 робочих місць. 
Показники кількості відвідувань закладів медичного обслуговування 
планується збільшити до 300 відвідувань за зміну за рахунок створення 
3-х додаткових медичних закладів – кабінетів сімейного лікаря (до 100 
відвідувань за зміну кожний). 

Реалізація рішень проекту детального плану території сприятиме 
поліпшенню екологічної ситуації, підвищенню якості життя населення і 
міста в цілому та спрямована на підвищення показників зайнятості на-
селення, збільшення надходжень до міського і районного бюджету за 
рахунок ефективного використання ділянок непрацюючих підприємств 
та довгобудів, поліпшення транспортної ситуації завдяки формуванню 
комплексного багатофункціонального району.

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 
державного планування:

Київська міська рада
3) передбачувана процедура громадського обговорення, у 

тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
громадське обговорення починається з 10-го квітня 2019 року і триває  

до 10-го травня 2019 року
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень 

і пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» громадськість у межах строку громадського обговорення має 
право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронно-

му вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного 
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських 

слухань:
Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку про-
ведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 03.05.2019 о 10.00 в залі архітектур-
но-містобудівної ради Департаменту містобудування та архітектури за 
адресою вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001 (на виконання Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» громадські слухання щодо 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у 
строк, визначений для проведення процедури громадського обгово-
рення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної 
документації на місцевому рівні).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за 
якою можна ознайомитися з проектом документа державного 
планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та еко-
логічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування:

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Ознайомитись з проектом детального плану території в районі вулиць 
Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та 
бульвару Дружби Народів у Печерському районі м. Києва та розділом  
«Охорона навколишнього природного середовища», який розробляється  
у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про 
стратегічну екологічну оцінку, можна в Департаменті містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3-й поверх, каб. 
307 щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

Матеріали проекту детального плану території також розміщені на 
сайті www.kga.gov.ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його 
поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і 
пропозицій:

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 
вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001, 
Електронна адреса: info@kga.gov.ua.
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 10.04.2019 по 10.05.2019.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому 

числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування:

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307
4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 

проекту документа державного планування.
Проведення транскордонних консультацій не потребує.

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com

Увазі потенційних орендарів кінотеатру «Київ»
8 квітня 2019 р. у Київській міській раді зареєстровано проект рішення № 08/231-1393/ПР від 5.04.2019 р. «Про забезпечення проведення 

прозорого конкурсу на право оренди кінотеатру «Київ» та збереження показів фестивального, арт-хаузного, авторського і незалежного кіно 
(в порядку п. 5.11 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва)». Відповідно до п. 5.11. Положення про оренду майна 
територіальної громади міста Києва рішення орендодавця (зокрема, Департаменту комунальної власності) про включення комунального майна 
до переліку вільних приміщень, що можуть бути передані в оренду, може бути переглянуте профільною постійною комісією Київської міської 
ради або Київською міською радою шляхом прийняття нею рішення про відмову у включенні відповідного майна до переліку нерухомого майна, 
що може бути передане в оренду. Проектом рішення пропонується скасувати рішення Департаменту комунальної власності від 30 січня 2019 р. 
про включення нерухомого майна кінотеатру «Київ» до Переліку майна, що може бути передано в оренду, та відновити пошук потенційних орен-
дарів на це майно за умови забезпечення проведення орендного конкурсу в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» із урахуванням 
конкурсних умов, встановлених рішеннями постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики від 
1.02.2019 р. і від 14.02.2019 р. Під час розгляду Київською міською радою проекту рішення  № 08/231-1393/ПР розгляд звернень потенційних 
орендарів щодо оренди кінотеатру «Київ» призупиняється до ухвалення Київською міською радою остаточного рішення.   

Депутати Київської міської ради – ініціатори проекту рішення № 08/231-1393/ПР від 5.04.2019 р.
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