
íîâèíè

¹ 21 (5213)  ï’ÿòíèöÿ  17 òðàâíÿ 2019 ð.

Віталій Кличко: «До 
кінця наступного року ми 
відкриємо автосполучення 
через Подільсько-
Воскресенський міст»

Автосполучення через Подільсько-Воскресенський 
міст планують відкрити до кінця наступного року. 
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі 
телеканалу «Прямий».

«Наше завдання – до кінця наступного року за-
пустити автосполучення через Подільсько-Воскре-
сенський міст. Мешканці Троєщини чекають на це», 
– сказав Віталій Кличко.

За його словами, наступним етапом буде будів-
ництво лінії метро на Троєщину.

Також протягом найближчих двох років у сто-
лиці планують завершити будівництво двох нових 
станцій Сирецько-Печерської гілки метрополітену – 
«Мостицька» і «Проспект Правди».

Відповідаючи на запитання ведучого, Віталій 
Кличко зазначив, що на Шулявському шляхопроводі 
будівельні роботи тривають за графіком.

«Роботи зі зведення Шулявського мосту тривають 
за графіком. Наші плани – до кінця цього року від-
крити рух транспорту новим Шулявським шляхо-
проводом», – сказав Віталій Кличко.прпрпрпрпрпрпрпрпрррововововвовововвододододододдодддомо »,,, сссссскак зав Віталій Кличко.

У Києві презентували 
логотип Міжнародних 
Хорових Змагань – 2020

16 травня, в середу, начальник Управління туризму 
та промоцій Антон Тараненко провів презентацію 
логотипу Міжнародних Хорових Змагань – 2020. Про 
це поінформували в Управлінні.

Нагадаємо, що наступного року наша столиця 
вітатиме хори з усього світу на грандіозних Міжна-
родних Хорових Змаганнях – 2020, які відбудуться 
у Києві з 27 до 31 серпня та зберуть більш ніж 1000 
учасників із багатьох країн світу!

Антон Тараненко представив логотип майбутнього 
конкурсу, який символізує собою українську співочу 
націю, одночасно з символізмом пісенного конкурсу 
та єднанням з усім світом.

«Логотип містить обличчя у профіль, які співають. 
Об’єднані у єдину музичну симфонію, голоси ство-
рюють потужну звукову хвилю – вайб, який об’єднує 
усіх співаків у єдине ціле; саме цю хвилю, саме цей 
вайб ми зобразили у логотипі – у подовженні спі-
ваючих обличь. Логотип закликає приєднатися до 
мистецтва співу, яке об’єднує усіх, незалежно від 
країни походження, статі, релігійних чи політичних 
вподобань», – зазначив Антон Тараненко.

За основу для кольорового рішення було взято 
синій та помаранчевий кольори.

18 травня о 13.00 розпочнеться 
церемонія відкриття Дня Європи у 
Києві за участю керівництва держави, 
столиці, Представництва ЄС в Україні, 
держав-країн членів ЄС, акредитова-
них в Україні. Розпорядженням КМДА 
№ 853 затверджено програму заходів 
і робочий план їхньої підготовки та 
проведення.

Цього року темою обрано 1000-ліття 
з початку правління Великого князя 
Київської Русі-України Ярослава Му-

дрого, найважливішої постаті у між-
народних відносинах Києва і Європи. 
Його доньки, королеви країн Європи, 
символізуватимуть експозиції європей-
ських країн на Михайлівській площі.

Гості зможуть завітати на острівці 
Північної Європи (Данія, Фінляндія, 
Швеція, Латвія, Литва, Естонія), Західної 
Європи (Австрія, Бельгія, Нідерланди, 
Німеччина, Франція), Східної та Пів-
денної Європи (Польща, Україна, Чехія, 
Словаччина, Чорногорія, Угорщина, 

Кіпр, Словенія, Хорватія), Північно-
Західної Європи (Велика Британія).

У зв’язку з цими подіями (зокрема, 
на час проведення мистецького проекту 
«Зірки світової опери» на Софійській 
площі) 19 травня з 19.30 до 21.30 за-
боронять рух усіх видів транспорту 
вздовж Володимирського проїзду (від 
перехрестя з вулицею Володимирською 
до перехрестя з вулицею Малою Жито-
мирською) та на вулиці Володимирській 
(від перехрестя з вулицею Рейтарською 
до перехрестя з вулицею Великою Жи-
томирською). На цей час буде внесено 
зміни в роботу маршрутів наземного 
пасажирського транспорту, про що 
буде повідомлено додатково.

18 травня столиця відзначить 
День Європи

День Європи у Києві – 2019 присвячено 1000-літтю з 
початку правління Великого князя Київської Русі-України 
Ярослава Мудрого

17 – 19 ТРАВНЯ
• Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kyiv Fest».
- Михайлівська площа, 1 (паркувальний  майданчик Мі-

ністерства закордонних справ України), Бельгійська алея, 
Володимирська гірка (у частині, прилеглій до Київського 
фунікулеру), Львівська площа (сквер навколо пам’ятника 
Анні Київській).

• XVII Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої журна-
лістики «Прес-весна на Дніпрових схилах».

- Київський Палац дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13).
• 52-й туристсько-краєзнавчий зліт учнів закладів освіти 

міста Києва.
- ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» 

(смт. Козин, Обухівський район, Київська область).
17 ТА 19 ТРАВНЯ
• Національно-культурний фестиваль «Київ Клезмер Фест».
- Контрактова площа.
18 ТРАВНЯ
• Урочиста церемонія відкриття Дня Європи у місті Києві.
- 13.00, Михайлівська площа.
• Фестиваль «ГБ-фест».
- Парк імені Тараса Шевченка (вул. Терещенківська, 24).

• XIV Міський конкурс серед випускників 11-х класів 
закладів загальної середньої освіти столиці «Київський 
вальс – 2019».

- Співоче поле Печерського ландшафтного парку.
• Відзначення Дня Європи в Україні «EUROPE DAY» 

у Подільському районі міста Києва.
- Андріївський узвіз.
• «Молодіжний  калейдоскоп» до  Дня  Європи  у 

Солом’янському районі Києва.
- Парк «Відрадний».
19 ТРАВНЯ
• Мистецький проект «Зірки світової опери».
- Софійська площа.
• Гала-концерт переможців Х Міжнародного фестива-

лю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх 
долонях».

- Співоче поле Печерського ландшафтного парку.
УПРОДОВЖ ТРАВНЯ
• Заходи до Дня Європи у закладах освіти міста Києва.
- Заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

та професійної (професійно-технічної) освіти, Київський 
університет імені Бориса Грінченка.

КиКиККиКиККиївївївїївїїї ської Руусі України Ярослава МуМуМуМуМуМуМууу СлСлСлССССС овачачаччччччичичичичччч на, Чорногорія, Угорррррщищищщищищищ нананананн , бубубубубууууудедедедедедедеде пповідомлено до
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó íàñòóïí³ 
îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: 

– áóëüâàð Âèãóð³âñüêèé, 4, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíà 
òà êîðèñíà ïëîùà ÿêîãî – 21,10 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ 
ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó; ïðèì³ùåííÿ ó çàäîâ³ëüíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, 
ç ï³äâåäåíèìè êîìóí³êàö³ÿìè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 
31.01.2019 – 421660,00 ãðí. Îö³íêà ïðîâåäåíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÏ Õàòèìëÿíñüêèì Î. Â. Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ: ïîíåä³-
ëîê – ï’ÿòíèöÿ ç 08.00 – 12.00.

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ 
âëàñíîñò³ òà ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè 
(ïîãîäèííà îðåíäà), ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 20%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà 
îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1288,32 ãðí, âàðò³ñòü îðåíäíî¿ ïëàòè çà 
ãîäèíó – 14,64 ãðí, òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. 

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî 
«Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4» Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâ. Âèãóð³âñüêèé, 4, 
òåë.: (044) 515-24-88.

Îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè çàçíà÷åíå ìàéíî â îðåíäó ïîäàþòü: 
– çàÿâó òà äîêóìåíòè çà ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ ó Äîäàòêó 4 äî 

Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó; 
– äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè. 
Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè 

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó 
îðåíäíó ïëàòó, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó: îäåðæóâà÷ ïëàòåæó – ÊÍÏ «Öåíòð 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà, êîä ªÄÐÏÎÓ: 38960345, ð/ð 26008052719034 â ÀÒ ÊÁ «Ïðè-
âàòáàíê», ÌÔÎ: 300711.

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¿. 

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. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, 
êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-71.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Âëàäèñëàâ ÑÞÐ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü 

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
 Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, à ñàìå:
– íà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,20 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Âåðõí³é Âàë, 16; 
– íà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 17,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Âåðõí³é Âàë, 16.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 10 ÷åðâíÿ 2019 ð. î 14.30 â êàá. 523 çà àäðåñîþ Õðåùàòèê, 10.
Îñòàííÿ äàòà ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â (íå ï³çí³øå í³æ çà òðè ðîáî÷³ äí³ 

äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó) – 04 ÷åðâíÿ 2019 ð.
Îçíàéîìèòèñÿ ç óìîâàìè êîíêóðñó òà ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè 

äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ìîæíà íà âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 
(www.gukv.gov.ua) òà íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ Êèºâà (www.kyivcity.gov.ua)  

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹ 
ï/ï

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà 
ïëîùà 

(êîðèñíà), 
êâ. ì

Òèï 
áóäèíêó

Õàðàêòåðèñ-
òèêà îá’ºêòà 

îðåíäè

Òåõí³÷íèé 
ñòàí îá’ºêòà é 

³íôîðìàö³ÿ ïðî 
çàáåçïå÷åííÿ 
êîìóí³êàö³ÿìè

Âàðò³ñòü îá’ºêòó 
îðåíäè, ãðí áåç 

ÏÄÂ
Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå 
âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà 

îðåíäè  

Ðîçì³ð ñòàð-
òîâî¿/ì³ñÿ÷íî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè, 
ãðí Îðåíäíà 

ñòàâêà 
ó %

Âàðò³ñòü 
çâ³òó ç 
îö³íêè 
ìàéíà, 

ãðíÄàòà îö³íêè
Ðîçì³ð àâàí-

ñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, ãðí

Íàçâà ÑÎÄ Êðîê àóêö³îíó

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó»,
(03186, ì. Êè¿â – 186,  âóë. Ëåâêà Ìàö³ºâè÷à (Ñîö³àë³ñòè÷íà), 6, òåë.: 249-43-70, 249-43-95,  ð/ð: 26000261583 ÏÀÒ ÀÁ «Óêðãàçáàíê» ì. Êè¿â, ÌÔÎ: 320478, ªÄÐÏÎÓ: 35756919). 

1.
âóë. Àâ³à-

êîíñòðóêòîðà 
Àíòîíîâà, 8

70,4 (70,4)
Æèò-

ëîâèé 
áóäèíîê

×àñòèíà 
áóä³âë³,  
² ïîâåðõ 

Çàäîâ³ëüíèé.  
Åíåðãîçàáåç-
ïå÷åííÿ – òàê. 

Âîäîçàáåçïå÷åí-
íÿ – òàê. Òåïëîçà-
áåçïå÷åííÿ – òàê. 

1316000,00 11. Ðîçì³ùåííÿ òîðãî-
âåëüíèõ îá’ºêò³â ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì 
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

5483,33

5
1500,00

31.12.2018 21933,32

ÒÎÂ «Òðèáüþò-
Êîíñàëòèíã»

500,00

38. Ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ 3

Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 14 ÷åðâíÿ 2019 ð. î 10.00 â êàá. 409 çà àäðåñîþ ïðîñïåêò Ïîâ³-

òðîôëîòñüêèé, 41.
Îñòàííÿ äàòà ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â (íå ï³çí³øå í³æ çà òðè ðîáî÷èõ äí³ 

äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó) – 10 ÷åðâíÿ 2019 ð.
ÎÑÎÁÈ, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ (äàë³ – ïðåòåíäåíòè), ïîäàþòü íà ðîçãëÿä 

êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿:
1) äîêóìåíòè òà çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ ó äîäàòêó äî Ïî-

ðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;
2) äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Çàÿâè ïîäàþòüñÿ ó ïàïåðîâ³é ôîðì³ – îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíó îñîáó ÷è çà-

ñîáàìè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó (÷åðåç ïîøòîâå â³ää³ëåííÿ, ö³ííèì ëèñòîì ç îïèñîì âêëàäåííÿ 
òà ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ).

Â³ä ïîòåíö³éíîãî îðåíäàðÿ, ÿêèé îòðèìàâ ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî â³äïî-
â³äí³ñòü çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, 
íå âèìàãàºòüñÿ ïîäà÷à íîâî¿ çàÿâè àáî äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, ùî 

çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè. 
Â³ä ïîòåíö³éíèõ îðåíäàð³â, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ³ ðàí³øå çâåðòàëèñÿ ³ç 

çàÿâîþ ïðè âèâ÷åíí³ ïîïèòó, íå âèìàãàºòüñÿ ïîäà÷à íîâèõ çàÿâ àáî äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â, 
êð³ì äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó äðóãî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî 
ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó.

Ïîòåíö³éíèé îðåíäàð, ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî ïîãîäæóºòüñÿ 
çà íàñë³äêàìè êîíêóðñó:

• óêëàñòè äîãîâ³ð îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî 
Òèïîâîãî äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó ³ 
âèêîíóâàòè éîãî óìîâè; 

• êîìïåíñóâàòè âèòðàòè íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè;
• êîìïåíñóâàòè âèòðàòè íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðà-

õóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â-020, ïðîñï. Ïîâ³-

òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 356, 
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-30, 207-09-32, 207-09-34.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ñêëàäñüêî¿ áóä³âë³ (íå-

æèòëîâîãî áóäèíêó) ç ïðèñòîñóâàííÿì ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê 
ïî âóë. Áîëñóíîâñüêà (êîëèøíÿ âóë. Ñ. Ñòðóòèíñüêîãî), 8 ó 
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³, ì. Êè¿â.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî îäíîñåêö³éíîãî 
8-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ãàðàæíèìè áîêñàìè íà 
ïåðøîìó ïîâåðñ³ íà 8 ì/ì.

Ìåòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: çàáåçïå÷åííÿ þðèäè÷íèõ 
³ ô³çè÷íèõ îñ³á æèòëîì.

Áóäèíîê ï³äêëþ÷åíî äî ì³ñüêèõ öåíòðàë³çîâàíèõ ìåðåæ 
òåïëîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿, åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ.

Îö³íêà åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
– ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå – âèíèêíåííÿ àáî àêòèâ³çàö³ÿ 

íåáåçïå÷íèõ ãåîäèíàì³÷íèõ ïðîöåñ³â íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ;
– ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – øê³äëèâèìè âèêèäàìè â àòìî-

ñôåðó º, çäåá³ëüøîãî, àñèì³ëüîâàíå âåíòèëÿö³ºþ íàäëèøêîâå 
òåïëî, âóãëåêèñëèé ãàç, âîëîãà, âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â 
àâòîìîá³ë³â, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó ãàðàæíèõ áîêñàõ. Êîíöåíòðàö³ÿ 
øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íåçíà÷íà ³ íå 

ïåðåâèùóþº äîïóñòèìèõ ð³âí³â;
– ðîñëèííèé ñâ³ò – çåëåí³ íàñàäæåííÿ íå âèäàëÿþòüñÿ;
– âîäíå ñåðåäîâèùå òà ́ ðóíòè – íåãàòèâí³ âïëèâè ïëàíîâî¿ 

ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå, 
´ðóíòè, âîäíå ñåðåäîâèùå, à òàêîæ ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè íåñïðèÿò-
ëèâ³ çì³íè ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³, íå ïåðåäáà÷àþòüñÿ;

– òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè – íå âïëèâàº;
– ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ôóíêö³îíóâàííÿ îá’ºêòó â äàíîìó 

ì³ñö³ íå ñòâîðèòü ïîã³ðøåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ, ò. ÿ. 
íåãàòèâíèé âïëèâ éîãî íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå – íåçíà÷íèé.

– òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå – âïëèâ íåçíà÷íèé, ó ìåæàõ 
íîðìàòèâ³â.

Âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é âèêëþ÷åíå.
Íà âñ³õ åòàïàõ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîåêòí³ ð³øåííÿ 

áóäóòü çä³éñíþâàòèñü ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà âèìîã åêîëîã³÷íî¿ 
áåçïåêè.

Çàìîâíèê: ÎÊ «Îðñåé Êè¿â».
Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÎÊ «Îðñåé Êè¿â».
Â³äãóêè òà ïîáàæàííÿ íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ 

âèõîäó ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñîëÿíà, 70, îô. 55.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà 
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ áóä³âë³-ñì³ò-
òºçá³ðíèêà ïåðøîãî ïîâåðõó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 
çà àäðåñîþ: Äàðíèöüêèé áóëüâàð, 17. Òåõí³÷íèé ñòàí ïðèì³ùåííÿ çàäî-
â³ëüíèé, êîìóí³êàö³¿ â³äñóòí³.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2019 – 450000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ 

ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
(âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè òîâàð³â 
(6%), òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 2250,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè 

ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ó ðàç³ ÷îãî ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîç-
ðàõîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çã³äíî ç ï. 7.5 Ïîëîæåííÿ, îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â 
îðåíäó, ïîäàþòü:

• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 
4 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ;

• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó.

Ðåêâ³çèòè áàëàíñîóòðèìóâà÷à – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» – äëÿ âíåñåííÿ ïëàòåæó:

Àäðåñà: 02002 ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã.
ï/ð 26008554300600 â ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê»
ÌÔÎ: 351005
Êîä ªÄÐÏÎÓ: 39606435
²ÏÍ: 396064326530.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, 

ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿, çà àäðåñîþ: 02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð 
Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 559-39-34.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (ïåðøèé ïîâåðõ) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 111,60 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 

Àëìàòèíñüêà âóë., 105/2. Òåõí³÷íèé ñòàí ïðèì³ùåííÿ çàäîâ³ëüíèé, êîìóí³êàö³¿ â³äñóòí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2019 – 1207000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 

(âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü (8%), òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 8046,67 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Çã³äíî ç ï. 7.5 Ïîëîæåííÿ, îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü:
• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ;
• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó.
Ðåêâ³çèòè áàëàíñîóòðèìóâà÷à – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» – äëÿ âíåñåííÿ ïëàòåæó:
Àäðåñà: 02002 ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã
ï/ð 26008554300600 â ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê»
ÌÔÎ: 351005
Êîä ªÄÐÏÎÓ: 39606435
²ÏÍ: 396064326530.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿, çà àäðåñîþ: 02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð 

Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 296-56-56.

Âòðà÷åíèé äèïëîì KB ¹13312499 â³ä 04.09.2000 p. òà Äîäàòîê äî äèïëîìó çà ñïåö³-
àëüí³ñòþ ìîâà òà ë³òåðàòóðà, âèäàíèé Êè¿âñüêèì ãóìàí³òàðíèì ³íñòèòóòîì íà ³ì’ÿ Ïåòðîâà 
Í.Â., ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ¹032267 â³ä 10.11.2016 ð. íà ³ì’ÿ Ãðèùåíêà Àðòåìà Âîëîäèìèðîâè÷à, 
ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ» ïîâ³äîìëÿº, ùî íà ï³äñòàâ³ Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 1673 â³ä 08.09.2004 ð; Ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 396 â³ä 04.04.2007 ð. ³ ¹ 6 â³ä 
12.01.2010 ð. ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 1673 â³ä 08.09.2004 ð; 
Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 2418 â³ä 21.12.2011 ð., ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ì³ñòà, 
ï³äâèùåííÿ ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ ì. Êèºâà, à òàêîæ ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ïåðåâåçåííÿ 
ïàñàæèð³â, çàïëàíîâàíà ðåêîíñòðóêö³ÿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ â³ä âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè â ñèñòåìó 
ëåãêîãî ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó (ËÐÒ) IV ÷åðãà áóä³âíèöòâà. Ñòàíö³ÿ «Íàö³îíàëüíèé Àâ³àö³éíèé Óí³âåðñèòåò» (Ãàðìàòíà) ó ì³ñò³ Êèºâ³. 
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³¿ «ÍÀÓ». Ó ïåð³îä âèêîíàííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
âèêîíóþòüñÿ íàñòóïí³ ðîáîòè: îíîâëåííÿ ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ñòàíö³¿; çàõîäè ùîäî ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï 
íàñåëåííÿ; êîðåãóâàííÿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèõ ð³øåíü çã³äíî ïîãîäæåíîãî äèçàéí-ïðîåêòó; çàì³íà ñèëîâîãî åëåêòðîîáëàäíàí-
íÿ, îñâ³òëåííÿ òà çàçåìëåííÿ ñòàíö³¿; îíîâëåííÿ åëåêòðè÷íîãî îïàëåííÿ, âåíòèëÿö³¿ òà êîíäèö³îíóâàííÿ; ð³øåííÿ ç óëàøòóâàííÿ 
îõîðîííî-ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿ òà ³íøå.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âèêîíóºòüñÿ ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿, ùî áóëà âèä³ëåíà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿.
Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè áóä³âíèöòâ³:
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – âïëèâàº ó ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â (â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â ïåð³îä áóä³âíèöòâà âèêèäàþòüñÿ çàáðóäíþþ÷³ 

ðå÷îâèíè: àçîòó ä³îêñèä, àçîòó îêñèä, ñàæà, àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé, âóãëåöþ îêñèä, áåíç(à)ï³ðåí, âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ Ñ12 – Ñ19. Àêóñ-
òè÷íå çàáðóäíåííÿ â³ä áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â).

Ôëîðà ³ ôàóíà – íåãàòèâíèé âëèâ â³äñóòí³é (çíèùåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå â³äáóâàºòüñÿ).
Óòâîðþþòüñÿ íàñòóïí³ â³äõîäè: âèéíÿòèé ´ðóíò, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, òàðà â³ä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, áóä³âåëüí³ â³ä-

õîäè. Â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ çà ñïåöïðèçíà÷åííÿì çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.
Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè åêñïëóàòàö³¿:
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ ó ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â (ç ìåòîþ çíèæåííÿ ïðîíèêíåííÿ àåðîäèíàì³÷íîãî ³ 

ìåõàí³÷íîãî øóìó â íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, â îáñëóãîâóâàí³ òà ïðèëåãë³ ïðèì³ùåííÿ, à òàêîæ ç ìåòîþ çíèæåííÿ â³áðàö³éíèõ íà-
âàíòàæåíü íà êîíñòðóêö³¿, äàíèì ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ âåíòèëÿö³éíîãî îáëàäíàííÿ â ìàëîøóìíîìó âèêîíàíí³, 
ç ìàëèìè â³áðàö³éíèìè ïîêàçíèêàìè; íà âñ³õ âåíòèëÿö³éíèõ ñèñòåìàõ ïåðåäáà÷åí³ ïðîì³æêè äëÿ âñòàíîâëåííÿ øóìîãëóøíèê³â).

Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà çðó÷íîñò³ ðóõó.
Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê çîáîâ’ÿçóþòüñÿ ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà äîòðèìóâàòèñÿ ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ ð³øåíü, 

âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëîñÿ øëÿõîì îïðèëþäíåííÿ ó ÇÌ² Çàÿâè ïðî íàì³ðè.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ» ïîâ³äîìëÿº, ùî íà ï³äñòàâ³ Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 1673 â³ä 08.09.2004 ð; Ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 396 â³ä 04.04.2007 ð. ³ ¹ 6 â³ä 
12.01.2010 ð. ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 1673 â³ä 08.09.2004 ð., 
ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ì³ñòà, ï³äâèùåííÿ, ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ ì. Êèºâà, à 
òàêîæ ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, çàïëàíîâàíà êîìïëåêñíà ðåêîíñòðóêö³ÿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ 
â³ä âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè â ñèñòåìó ëåãêîãî ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó (ËÐÒ) V ÷åðãà áóä³âíèöòâà. Ñòàíö³ÿ 
«Ïîëüîâà» ó ì³ñò³ Êèºâ³. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³¿ «Ïîëüîâà». Ó ïåð³îä âèêîíàííÿ 
êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ âèêîíóþòüñÿ íàñòóïí³ ðîáîòè: îíîâëåííÿ îñâ³òëåííÿ òà çàçåìëåííÿ ñòàíö³¿; çàì³íà ñèëîâîãî åëåêòðî-
îáëàäíàííÿ, îíîâëåííÿ ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ; çàì³íà íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ é ³ñíóþ÷èõ òåïëîâèõ çàâ³ñ; 
îíîâëåííÿ åëåêòðè÷íîãî îïàëåííÿ, âåíòèëÿö³¿ òà êîíäèö³îíóâàííÿ; óëàøòóâàííÿ ñèñòåì òåëåôîííîãî, êîìï’þòåðíîãî çâ’ÿçêó òà 
îõîðîííî-ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿ òîùî.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âèêîíóºòüñÿ ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿, ùî áóëà âèä³ëåíà äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè áóä³âíèöòâ³:
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – âïëèâàº ó ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â (â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â ïåð³îä áóä³âíèöòâà âèêèäàþòüñÿ çàáðóäíþ-

þ÷³ ðå÷îâèíè: àçîòó ä³îêñèä, àçîòó îêñèä, ñàæà, àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé, âóãëåöþ îêñèä, áåíç(à)ï³ðåí, âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ Ñ12 – Ñ19. 
Àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ â³ä áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â).

Ôëîðà ³ ôàóíà – íåãàòèâíèé âëèâ â³äñóòí³é (çíèùåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå â³äáóâàºòüñÿ).
Óòâîðþþòüñÿ íàñòóïí³ â³äõîäè: âèéíÿòèé ́ ðóíò, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, òàðà â³ä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, áóä³âåëüí³ â³ä-

õîäè. Â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ çà ñïåöïðèçíà÷åííÿì çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.
Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè åêñïëóàòàö³¿:
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ ó ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â (ç ìåòîþ çíèæåííÿ ïðîíèêíåííÿ àåðîäèíàì³÷íîãî ³ 

ìåõàí³÷íîãî øóìó â íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, â îáñëóãîâóâàí³ òà ïðèëåãë³ ïðèì³ùåííÿ, à òàêîæ ç ìåòîþ çíèæåííÿ â³áðàö³éíèõ íà-
âàíòàæåíü íà êîíñòðóêö³¿, äàíèì ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ âåíòèëÿö³éíîãî îáëàäíàííÿ â ìàëîøóìíîìó âèêîíàíí³, 
ç ìàëèìè â³áðàö³éíèìè ïîêàçíèêàìè, íà âñ³õ âåíòèëÿö³éíèõ ñèñòåìàõ ïåðåäáà÷åí³ ïðîì³æêè äëÿ âñòàíîâëåííÿ øóìîãëóøíèê³â).

Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà çðó÷íîñò³ ðóõó.
Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê çîáîâ’ÿçóþòüñÿ ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà äîòðèìóâàòèñÿ ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ ð³øåíü, 

âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëîñÿ øëÿõîì îïðèëþäíåííÿ ó ÇÌ² Çàÿâè ïðî íàì³ðè.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü – Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 03020 ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëü-

íå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 03186 ì. Êè¿â, âóë. Ëåâêà Ìàö³ºâè÷à, 6. 
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó, ÿêå ðîçòàøîâàíå â æèòëîâîìó áóäèíêó (÷àñòèíà áóäèíêó) çà àäðåñîþ: âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 40, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,0 êâ. ì òà 

êîðèñíîþ ïëîùåþ 15,0 êâ. ì. 
Òåõí³÷íèé ñòàí ïðèì³ùåííÿ çàäîâ³ëüíèé, ïðèì³ùåííÿ çàáåçïå÷åíî êîìóí³êàö³ÿìè.
Ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ùîäî îá’ºêòà àáî ïðî âêëþ÷åííÿ îá’ºêòà äî ïåðåë³êó ìàéíà, ùî ï³äëÿãàº ïðèâàòèçàö³¿, íå ïðèéìàëîñÿ. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ïðîâåäåíà 

30.01.2019 ÔÎÏ ×óáåíêî Ä. Â. ñòàíîì íà 31.01.2019 ³ ñòàíîâèòü 460000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòó ç ïðîäàæó íåïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè ñòàíîâèòü 9% â³ä âàðòîñò³ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 3450,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ïðèì³ùåííÿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ äëÿ ³íøèõ ö³ëåé.

Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó – ì. Êè¿â 03186, âóë. Ëåâêà Ìàö³ºâè÷à, 6, (Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ð/ð ¹ 26000261583 ÏÀÒ ÀÁ «Óêðãàçáàíê», ÌÔÎ: 320478, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35756919, åëåêòðîííà ïîøòà: kab8@ukr.net).
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Çàñíîâíèê –  Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿»
Â. î. êåð³âíèêà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 22 ëþòîãî 2019 ðîêó. Îðãàí, ÿêèé çä³éñíèâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, 
Äåïàðòàìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â  
Ñåð³ÿ òà íîìåð ñâ³äîöòâà: ÊÂ 23744-13584ÏÐ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щитижневого випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-21-84, 234-27-39, 
ôàêñ 235-61-48
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

Âèäàííÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ï³äïðèºìñòâà. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê Êè¿â» 
îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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