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Із 31 жовтня Київ переходить 
на Е-квиток

Із 31 жовтня Київ переходить на Е-квиток. Наразі придбати 
його можна на станціях київського метрополітену, в Особис-
тому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у 
терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot 
у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Поповнити Е-квиток можна буде за допомогою мобільних 
додатків «Приват 24», «Ощад 24/7» або в терміналах самооб-
слуговування КП «ГІОЦ», «ПриватБанку», «Ощадбанку» та на 
порталі EasyPay.

Зручною заміною жетонів та разових квитків стануть також 
квитки з QR-кодами, єдині для всіх видів транспорту. Їх можна 
буде придбати у боксах самообслуговування та касах київського 
метрополітену.

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ Е-КВИТКОМ
Пасажир купує QR-квиток або транспортну картку, яку по-

трібно зареєструвати в кабінеті користувача. Це і є Е-квиток, 
який надалі можна поповнювати за допомогою терміналів, 
інтернет-банкінгу або у спеціальних пунктах продажу. Гро-
мадський транспорт обладнано валідаторами – спеціальними 
зчитувальними пристроями. Їх можна знайти біля дверей та 
всередині салонів громадського транспорту. Пасажиру достатньо 
просто піднести транспортну карту або QR-квиток до валідатора 
– проїзд оплачено. Контролери будуть мати спеціальні пристрої 
для перевірки реєстрації електронного квитка.

Тарифи (у разі придбання поїздок на транспортну карту  
Kiev Smart Card):

• 1 – 9 поїздок – 8 грн за квиток;
• 10 – 19 поїздок – 7,70 грн;
• 20 – 29 поїздок – 7,40 грн;
• 30 – 39 поїздок – 7,10 грн;
• 40 – 49 поїздок – 6,80 грн;
• 50 поїздок – 6,50 грн  �

14 – 15 вересня на Хрещатику 
відбудеться Всеукраїнське 
Свято подяки

У зв’язку із цією дводенною подією розпорядженням КМДА 
№ 1301 передбачено заборону руху всіх видів транспорту з 20.00 
13 вересня до 07.00 16 вересня на вулиці Хрещатик – від перетину 
з вулицею Богдана Хмельницького до перетину з Алеєю Героїв 
Небесної Сотні.  

Також буде обмежено рух транспорту з 06.00 до 24.00 15 вересня 
двома крайніми правими смугами вул. Хрещатик на ділянці від 
Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького у на-
прямку руху до Європейської площі для зупинки із метою заїзду 
учасників заходу.

Монтаж конструкцій та обладнання, потрібного для організації 
та проведення заходу, триватиме з 20.00 13 вересня до 08.00 14 
вересня від перетину вул. Хрещатик із вул. Богдана Хмельниць-
кого до перетину із вул. Архітектора Городецького. Демонтаж 
здійснять із 22.00 15 вересня до 07.00 16 вересня.

Департаменту транспортної інфраструктури на час проведення 
Всеукраїнського Свята подяки доручено внести зміни в маршрути 
наземного пасажирського транспорту загального користування, 
шлях слідування яких проходить вулицями, де триватиме захід. 
Про такі зміни буде повідомлено додатково  �

ÍÎÂÈÍÈ

«Сьогодні в Україні відсутні зако-
нодавчі акти, що регулюють питання 
утворення міських агломерацій, а 
розвиток сучасного міста немож-
ливий без спільної роботи терито-
ріальних громад у цьому напрямі. 
Тому столична влада звернулася до 
Офісу Ради Європи в Україні про 
надання експертної підтримки та 
рекомендацій щодо вдосконален-
ня законодавства, пов’язаного з 
утворенням міських агломерацій 
на прикладі Європи», – наголосив 
Віталій Кличко.

Мер столиці подякував представ-
никам територіальних громад, які 
теж взяли участь у презентації, за 
довіру та небайдужість до ініціативи 
київської влади щодо створення 
асоціації «Київська агломерація». А 
також Офісу Ради Європи в Україні 
за рекомендації із вдосконалення 
законодавства та практики само-
врядування.

Віталій Кличко наголосив, що 
Київ налаштований на ефективну 
співпрацю з прилеглими територі-
ями на паритетних умовах.

Відповідні звернення столиця 
надіслала до 39 територіальних 
громад. 13 з них вже ухвалили рі-
шення щодо вступу в асоціацію.

«Ми розуміємо, що це – лише 
початок діалогу. І ми виступаємо 
за повне збереження місцевого 
самоврядування, рівноправність у 
відносинах. Наша мета – спільний 
ефективний розвиток столиці та 
навколишніх міст і селищ», – під-
креслив Віталій Кличко.

Важливо зауважити, що у звіті 
фахового огляду Ради Європи, зо-
крема, зазначено, що Європейській 

хартії місцевого самоврядування 
прямо суперечить те, що Прези-
дентові та національному уряду 
дозволяється мати під своїм без-
посереднім керівництвом обраного 
громадянами міського голову з 
можливістю втручатися в питан-
ня місцевого самоврядування. 
Оскільки відповідні державні та 
муніципальні повноваження не 
визначені чітко та точно. І це є 
загрозою для подальшої децен-
тралізації та розвитку міського 
самоврядування.

«Лише з цієї причини до зако-
нодавства, Конституції або тлума-
чення Конституційного суду по-
трібно внести зміни. Одночасно 
зміни мають бути внесені до статусу 
Києва як міста та регіону», – йдеться 
у документі  �

Столиця, ініціювавши створення Київської 
агломерації, налаштована на ефективну співпрацю 
з прилеглими містами і селищами на паритетних 
умовах. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко 
на презентації звіту фахового огляду Ради Європи 
«Демократичне врядування у містах-метрополіях 
на прикладі київського регіону».
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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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 òðåòüîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 

44,4 êâ. ì., ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 5, áëîê Â, ë³ò. «Â».
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 – 751000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÍÏ «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 5, ò.: 517-71-33).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó 

ñôåð³ îñâ³òè (1%); òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 625,83 ãðí áåç ÏÄÂ.
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 – ÊÍÏ «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» – äëÿ âíåñåííÿ ïëàòåæó:
àäðåñà: 02002, ì. Êè¿â, âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 5;
ð/ð 26000384082000 ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê»;
ÌÔÎ: 351005;
êîä ªÄÐÏÎÓ: 26188952.
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. 206.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 296-65-57.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ – îðåíäîäàâåöü – îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó:
1. Íåæèòäîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 86,50 êâ.ì ó íåæèëîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì, Êè¿â, âóë, Íèæí³é Âàë, 39 ë³ò. À; òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà íåçàäîâ³ëüíèé, ïîòðåáóº 

ðåìîíòó. Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 2066000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îö³íêà ìàéíà âèãîòîâëåíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÏ Áîãàòèðåíêî ². Î. ñòàíîì íà 30.04.2019 ðîêó. Çàïðîïîíîâàíå 
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó; ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà – 10350,66 ãðí (6%).

2. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 108,70 êâ. ì ó íåæèëîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 39 ë³ò. Á; òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà íåçàäîâ³ëüíèé, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó. Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 2343000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îö³íêà ìàéíà âèãîòîâëåíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÏ Áîãàòèðåíêî ². Î. ñòàíîì íà 30.04.2019 ðîêó. Çàïðîïîíîâàíå 
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó; ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà – 11738,43 ãðí (6%).

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîì-

ïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»: ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, êîíòàêòíà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè – òåë.: 425-22-86. Ðåêâ³çèòè 
áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ïîäâ³éíî¿ ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – ð/ð 26002301835243 ó ÒÂÁÂ ¹ 10026/0104 ô³ë³¿ – ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë. ÏÀÒ «Äåðæàâíèé Îùàäíèé áàíê 
Óêðà¿íè», êîä áàíêó: 322669, êîä ªÄÐÏÎÓ: 39609111.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ðîáî÷îãî äíÿ, íàñòóïíîãî çà äàòîþ ïóáë³êàö³¿.
Äî çàÿâè ïðî îðåíäó (äîäàòîê 4 äî Ïîëîæåííÿ), ðàçîì ³ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â, äîäàºòüñÿ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 

àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó.
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 ó ðîçä³ë³ «Îðåíäà êîìóíàëüíîãî ìàéíà» òà çà òåëåôîíîì: 485-18-87.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïîâ³äîìëÿº, ùî 01.08.2019 îá 11.30 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà 
(ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 37) â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 640/11782/19 çà 
ïîçîâîì Îá›ºäíàííÿ êîîïåðàòèâ³â ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ êîëåêòèâíèõ àâòîñòîÿíîê âëàñíèê³â îñîáèñòîãî àâòîòðàí-
ñïîðòó Ðàäÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 725/725 â³ä 14.07.2016 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïî âóëèö³ Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 12, ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Áàëàí-

ñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó» 
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà – âóë. Á³ëîðóñüêà, 17, çàãàëüíà (êîðèñíà) ïëîùà îá’ºêòà – 73,0 êâ. ì. Òèï áó-

äèíêó – æèòëîâèé, õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè – ï³äâàë, òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà çàäîâ³ëüíèé, º åëåêòðî-, 
âîäîïîñòà÷àííÿ. Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 1 034 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Äàòà îö³íêè – 30.04.2019. Ñóá’ºêò 
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ÔÎÏ Áîãàòèðåíêî ². Î. Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, îáðàíîãî â ìåæàõ â³äïîâ³äíîãî îäíîìàíäàòíîãî îêðóãó 
ì. Êèºâà, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, Îðåíäíà 
ñòàâêà: 4% – 23,0 êâ. ì, 1 ãðí íà ð³ê – 50,0 êâ. ì. Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ / ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè:1093,62 ãðí áåç ÏÄÂ 
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Äî çàÿâè* ïðî îðåíäó äîäàºòüñÿ äîêóìåíò, ùî 
çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, àëå íå 
ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó (ð/ð 26008302839918, ô³ë³¿ ÃÓ ïî 
ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë. ÀÒ «Îùàäáàíê», êîä áàíêó: 322669, êîä ªÄÐÏÎÓ: 34966254, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: 
ïåðøà ÷àñòèíà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, çà íàì³ð 
îðåíäè îá’ºêòà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 73,0 êâ. ì íà âóë. Á³ëîðóñüê³é, 17).

Êîíòàêòíà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè: áàëàíñîóòðèìóâà÷ – 04050, ì. Êè¿â, 
âóë. Á³ëîðóñüêà, 1, òåë.: 483-98-11, e-mail: 4863588@ukr.net. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðèéìàþòüñÿ 
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ðîáî÷îãî äíÿ, íàñòóïíîãî çà äàòîþ ïóáë³êàö³¿. 

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, ê. 512 àáî ê. 208. Òåëåôîí äëÿ 
äîâ³äîê: 235-00-77.

*– çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ çã³äíî ç Äîäàòêîì 4 äî Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 
21.04.2015 ¹ 415/1280.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – 
Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå 

ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 4-à)

 Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêò³â îðåíäè:
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â áóä³âë³ àìáóëàòîðíîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó íà âóë. Éîðäàíñüê³é, 26, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 230,0 êâ. ì (êîðèñíà 

ïëîùà – 227,6 êâ.ì). Çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè: ÖÎ, ÕÂÏ, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ – º, òåõí³÷íèé ñòàí – çàäîâ³ëüíèé. Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà –
5 983 800,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ñòàíîì íà 31.05.2019, îö³íêà âèêîíàíà ÑÎÄ – ÔÎÏ Êîæåìÿê³íèì Ñ. Ñ. Çàïðîïîíîâàíà ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ 
ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè â ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîìó çàêëàä³; îðåíäíà ñòàâêà – 11%; ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 54 851,50 ãðí (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿); 
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â áóä³âë³ àìáóëàòîðíîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó íà âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 14, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,0 êâ. ì 
(êîðèñíà ïëîùà – 50,8 êâ. ì). Çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè: ÖÎ, ÕÂÏ, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ – º, òåõí³÷íèé ñòàí – çàäîâ³ëüíèé. Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà 
– 1 214 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ñòàíîì íà 30.04.2019; îö³íêà âèêîíàíà ÑÎÄ – ÔÎÏ Ìîâ÷àíîì Â. À. Çàïðîïîíîâàíà ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ 
ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè â ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîìó çàêëàä³; îðåíäíà ñòàâêà – 11%; ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 11 128,33 ãðí (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿); 
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Â³ä îñ³á, ÿê³ ðàí³øå çâåðòàëèñü ³ç çàÿâàìè, çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ðîêó ¹ 415/1280 (ç³ çì³íàìè), (äàë³ – Ïîëîæåííÿ) ³ îòðèìàëè ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî 
â³äïîâ³äí³ñòü 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. 

²íø³ îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü:
• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 äî Ïîëîæåííÿ;
• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó; (âíîñèòüñÿ 

íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê Áàëàíñîóòðèìóâà÷à: ð/ð 26005052660733 â ÀÒ ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», êîä áàíêó: 300711).
Êîíòàêòíà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îçíàéîìëåííÿ çàö³êàâëåíèõ îñ³á ³ç îá’ºêòîì îðåíäè ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî ÷àñó: Ðåäüêî Â. Þ, email: oblcrdp@ukr.net, 

âóë. Ï³âí³÷íà, 4-à, ê³ìí. ¹ 320, òåë.: 413-47-10, 411-55-49.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî çà äàòîþ ïóáë³êàö³¿, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà 

Òèìîøåíêà,16, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê: 418-41-98.

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 
ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 32,0 êâ. ì., ðîçòàøîâàíå 
çà àäðåñîþ: ïðîñïåêò Ï. Òè÷èíè, 12.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 – 669000,00 
ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÍÏ «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé 
öåíòð äèòÿ÷èé Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, 
ïðîñïåêò Ï. Òè÷èíè, 12, ò.: 550-02-63).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà 
ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 
ãðóïè (5%); òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 2787,5 ãðí áåç ÏÄÂ.

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 – ÊÍÏ «Êîíñóëüòàòèâ-
íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð äèòÿ÷èé Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà» – äëÿ âíåñåííÿ ïëàòåæó:

àäðåñà: 02098 ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ï. Òè÷èíè, 12;
ð/ð 26008426963 ÊÐÄ ÏÀÒ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü»;
ÌÔÎ: 380805;
êîä ªÄÐÏÎÓ: 02125763.
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. 206. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 296-65-57.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ – îðåíäîäàâåöü – îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó, 
çã³äíî çàòâåðäæåíîãî ãðàô³êó âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü:

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 20,30 êâ. ì ó áóä³âë³ ÇÑØ² ¹ 19 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Á³ëèöüêà, 55; 
òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà çàäîâ³ëüíèé. Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 352100,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îö³íêà ìàéíà âèãîòîâëåíà 
ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «Ä. Þ. Êîíñàëòèíã» ñòàíîì íà 30.04.2019 ðîêó. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè – ðîç-
ì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1173,67 
ãðí (1 ãîäèíà – 2,45 ãðí, 1 äîáà – 48,90 ãðí), çã³äíî ïîãîäèííîãî ãðàô³êó – 294,00 ãðí çà ì³ñÿöü (4 %). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 
äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà, 
35, êîíòàêòíà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè – òåë.: 425-03-60. Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ 
ïåðåðàõóâàííÿ ïîäâ³éíî¿ ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ 4173,00 ãðí. – ð/ð: 31557220377991 â ÓÄÊÑÓ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³, 
ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 37393777.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ðîáî÷îãî äíÿ, íàñòóïíîãî çà äàòîþ ïóáë³êàö³¿.
Äî çàÿâè ïðî îðåíäó (äîäàòîê 4 äî Ïîëîæåííÿ), ðàçîì ³ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â, äîäàºòüñÿ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó 

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó.

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 ó ðîçä³ë³ «Îðåíäà êîìóíàëüíîãî ìàéíà» òà 

çà òåëåôîíîì: 485-18-87.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëî-
øóº 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 (1-é ïî-
âåðõ) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 41,10 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ìèðó 
ïðîñï., 2/3. Òåõí³÷íèé ñòàí ïðèì³ùåííÿ çàäîâ³ëüíèé, êîìóí³êàö³¿ íàÿâí³. 
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 – 836000,00 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: 
28,70 êâ. ì – ðîçì³ùåííÿ êàôå, áàð³â, çàêóñî÷íèõ, áóôåò³â, êàôåòåð³¿â, 
ðåñòîðàí³â, çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ç ïîñòà÷àííÿ ñòðàâ, 
ïðèãîòîâëåíèõ öåíòðàë³çîâàíî, äëÿ ñïîæèâàííÿ â ³íøèõ ì³ñöÿõ, ùî íå 
çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (6%); 12,40 êâ. ì – ðîç-
ì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ (3%); òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 3549,44 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¿ îðåíä-

íî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó.
Ðåêâ³çèòè áàëàíñîóòðèìóâà÷à – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-

ãîâóâàííÿ 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.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (ì. Êè¿â, 
Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2) îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, 
çàêð³ïëåíèõ íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Êå-
ðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
(ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë.: 425-21-35, 425-22-86, 425-01-74):

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 191,50 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ùåêà-
âèöüêà, 37/48 ë³ò. À, ïåðøèé ïîâåðõ, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, àáî ³íøå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: podil.kievcity.gov.
ua, ó ðîçä³ë³ «Îðåíäà êîìóíàëüíîãî ìàéíà», òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 485-18-87.

Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî äîïîâíåííÿ Îãîëîøåíü ïðî ïðîâåäåííÿ 
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîºêòó «Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ 
îá’ºêò³â ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ õë³áîì òà õë³áîáóëî÷íèìè âèðîáàìè» (Ëîòè 1– 4), ùî îïóáë³-
êîâàí³ ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê Êè¿â» â³ä 12 ëèïíÿ 2019 ðîêó ¹ 38 (5230), íàñòóïíèì ïóíêòîì: 

«2.31. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 2 550 (Äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò) ãðèâåíü 
00 êîï. íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31511934026001, áàíê îòðèìóâà÷à – Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè, êîä áàíêó: 899998, êîä ªÄÐÏÎÓ: 37993783, îäåðæóâà÷ – ÃÓÊ ó ì. Êèºâ³. Êîøòè, 
ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.».

²íø³ ïîëîæåííÿ îãîëîøåíü çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í.

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ÊÏ «Êè¿âê³íîô³ëüì», ÿê áàëàíñîóòðèìóâà÷åì áóä³âë³ ê³íîòåàòðó «Êè¿â», ùî çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 19, áóëî çä³éñíåíî ³íâåíòàðèçàö³þ. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ä³é ó çàçíà-
÷åí³é áóä³âë³ áóëî âèÿâëåíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ðóõîìîãî ìàéíà, âëàñíèêà ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî. 

Ó âèïàäêó ³ñíóâàííÿ ó Âàñ ïåâíèõ ïðàâ íà ðóõîìå ìàéíî, ùî çíàõîäèòüñÿ ó áóä³âë³ ê³íîòåàòðó «Êè¿â», ïðî-
ñèìî çâåðòàòèñÿ äî ÊÏ «Êè¿âê³íîô³ëüì» ³ç îô³ö³éíèì ëèñòîì-çâåðíåííÿì òà äîêóìåíòàìè, ùî ï³äòâåðäæóþòü 
íàÿâí³ñòü ïðàâ íà öå ìàéíî. 
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Цієї суботи у Києві відбудеться 
Велопарад дівчат #KyivCycleChic 
2019

27 липня, у суботу, з 16.00 до 19.30 у столиці пройде Велопарад 
дівчат #KyivCycleChic 2019. Як повідомили в «Асоціації вело-
сипедистів Києва», це масова велопрогулянка, яка традиційно 
відбудеться за двома маршрутами — легким і коротким (Light), 
більш складним і довшим (Hard).

Під час велопа-
раду на вулицях не 
передбачено пере-
криття руху тран-
спорту, учасники 
рухатимуться коло-
нами за правилами 
дорожнього руху 
в крайній правій 
смузі.

Light – 5 км: 
Оперний театр – вул. 
Володимирська вниз 
– б-р Тараса Шев-
ченка – Бессарабська 
площа – вул. Хреща-
тик – Європейська 
площа – Майдан Не-
залежності – вул. Михайлівська – вул. Трьохсвятительська – парк 
Володимирська гірка (зупинка 2 – 3 хв) – Михайлівська площа 
– вул. Десятинна – Десятинний провулок – оглядовий майданчик 
на Пейзажній алеї.

Hard – 11 км: Оперний театр – вул. Володимирська – 
вул. Богдана Хмельницького – вул. Івана Франка – вул. Липин-
ського – Київський Велотрек (зупинка 2 – 3 хв) – вул. Богдана 
Хмельницького – вул. Володимирська – вул. Льва Толстого – 
вул. Жилянська – вул. Боженка – вул. Івана Федорова – 
вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – 
вул. Рогнідинська – вул. Велика Васильківська – вул. Скоропадського 
– вул. Басейна – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Ми-
хайлівська – Михайлівська площа – вул. Десятинна – Десятинний 
провулок – оглядовий майданчик на Пейзажній алеї.

Як зазначають організатори події, CycleChic дослівно перекла-
дається з англійської як «велосипедний шик». Цей стиль вуличної 
моди виник у Європі на противагу велосипедному спорту, через 
який велосипедну їзду почали сприймати як таку, що потребує 
спортивного одягу та «екіпірування», і доступну не для всіх. СycleChic 
робить акцент на «звичній» велосипедній їзді у повсякденному 
одязі. Цей рух покликаний переосмислити велосипед як ефектив-
ний і практичний засіб пересування, що полегшує наше життя  

27 – 28 липня у столиці 
відбудуться традиційні ярмарки

На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської 
продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та 
розвитку підприємництва.

27 ЛИПНЯ (СУБОТА):
• Голосіївський район – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
• Дарницький район – вул. Ревуцького;
• Дніпровський район – вул. Всеволода Нестайка (поряд 

поштамту «Лівобережний»;
• Оболонський район – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
• Подільський район – просп. Степана Бандери (біля Куре-

нівського парку);
• Солом’янський район – вул. Стадіонна (у межах вулиць 

Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
• Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

28 ЛИПНЯ (НЕДІЛЯ):
• Голосіївський район – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць 

Михайла Ломоносова та Василя Касіяна)  �

Теплопункти у 18-ти будинках 
дозволяють не лише вирішити 
проблему недогріву та якості по-
слуг, але й дають мешканцям цих 
багатоповерхівок 20% економії. 
Про це заявив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв під час 
інспекції об’єкту.
За його словами, центральний 

тепловий пункт (ЦТП) на Харків-
ському шосе, 148-б, забезпечував 
опалення, холодне та  гаряче водо-
постачання 18 секцій житлових бу-
динків. Місто відходить від старих 

неефективних котельних і пере-
підключає будинки до надійних 
мереж, встановлюючи теплопункти 
в самих будинках. Також, у рамках 
зазначеної реконструкції, під час 
заміни у 1,5 рази зменшена про-
тяжність теплових мереж. Нові, 
попередньо ізольовані трубопрово-
ди дають змогу знизити кількість 
тепловтрат у 4 рази.   

«У будинках постійно були 
проблеми із запуском опалення 
через часті аварії. Якість послуг 
була неприйнятною: у деяких бу-

динках гаряча вода була на рівні 
30 – 35 градусів, тоді як норма – не 
менше 50 градусів. У будинку на 
Харківському шосе, 146, взагалі 
фіксували нестачу холодної води. 
Саме тому в кожному житловому 
будинку, який був підключений 
до ЦТП, збудували індивідуальні 
теплопункти та насосні станції 
протипожежно-питного водо-
постачання. Для повноцінного 
забезпечення будинків теплом 
та водою загалом змонтували 18 
ІТП та 17 насосних станцій», – по-
відомив заступник голови КМДА.
Петро Пантелеєв зауважив, що 

зараз тут активно ведеться віднов-
лення благоустрою – засипається 
ґрунт під газони, формуються 
доріжки з асфальтобетону тощо. 
Роботи планують завершити до 
кінця серпня.
Посадовець нагадав, що децен-

тралізація неефективних котель-
них або центральних теплопунктів 
є одним із пріоритетів.

«Так, ми вже виконали пере-
підключення від проблемної 
приватної  котельні «Бонвояж», 
подібні роботи також проводяться 
на котельні ХОЗО МВС. Децентра-
лізація – це відхід від неефектив-
них та проблемних теплоджерел 
і забезпечення постачання тепла 
більш надійним та безпечним 
шляхом», – сказав він  

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
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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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ÍÎÂÈÍÈУ Києві розпочали 
децентралізацію теплопостачання

У житловому кварталі на Харківському шосе 
здійснена децентралізація теплопостачання: 
неефективний центральний тепловий пункт 
замінили на будинкові індивідуальні теплові 
пункти. 




