
НАЦІОНАЛЬНІ пам’ятні заходи до 84 ро-
ковин геноциду пройшли під гаслом «Голо-
домор — помста за свободу, помста за рево-
люцію». Голодомор в Україні тривав 17 місяців 
і за різними оцінками забрав життя до 14 
мільйонів людей. Цю страшну трагедію наш 
народ несе через віки і пам’ятає, щоб ніколи 
більше не повторити. 

У День пам’яті жертв Голодомору в Україні 
1932-33 років Президент Петро Порошенко 
взяв участь у заходах із вшанування пам’яті 
невинно убієнних у ті страшні роки. Під час 
суботньої церемонії Глава держави наголо-
сив на важливості того, «щоб наші нащадки 
завжди знали, що то був не просто штучний 
голод, а ретельно спланований Голодомор». 

«Ба більше – геноцид, за всіма ознаками, 
як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 
1948 року. Щоб на всіх континентах усвідомили, 
що не визнавати Голодомор – так само амо-
рально, як і заперечувати Голокост», – сказав 
Президент України. – Я думаю, настав час і 
нам самим ухвалити закон про відповідаль-

ність за невизнання цих двох безпрецедентно 
жахливих трагедій». 

Він зазначив, що з кожним роком стає дедалі 
важче знайти очевидців тих жахливих подій. 
«Тепер це вже обов’язок молодшого поколін-
ня – не дати згаснути пам’яті про Голодомор, 
дбайливо передати її наступним генераціям 
українців», – підкреслив Петро Порошенко. 

«Кожен з нас має пам’ятати про цю трагедію, 
щоб не допустити знову», – зазначив під час 
пам’ятних заходів перший заступник голови 
КМДА Геннадій Пліс. 

«Уявіть собі, у найжахливіший 1933 рік, 
навесні, щогодини вмирала тисяча людей, а 
щодня – 25 тисяч. На загальні цифри смерт-
ності вплинуло й те, що влада заборонила 
реєстрацію смерті дітей до рочку, а дослідники 
кажуть, що внаслідок Голодомору в Україні 
не народилося мільйон малюків. Моторошно 
навіть подумати: середня тривалість життя 
українців у 1933 році становила 7,3 роки у 
чоловіків і 10,9 у жінок. За всю історію людства 
подібних показників не було зафіксовано. Це 

лише підкреслює – ми найсильніший народ 
у світі, який зміг все це витримати і не зла-
матися», – зазначив Геннадій Пліс. – Страшні 
цифри. Страшна історія, що торкнулася кожної 
української родини. Мені досі болить це, як 
болить минуле, яке неможливо виправити». 

Вшанування пам'яті жертв Голодомору від-
бувається не тільки в Україні, а й в усьому світі. 

«Бо доля розкидала українців, по всьому 
світові, аби вижити, лишаючи рідні місця. 
Однак пам'ять про тих, кому не судилося по-
бачити, як країна піднімалася з колін, з нами 
назавжди. І кожен з нас має пам’ятати про цю 
трагедію. Пам’ятати, щоб не допустити знову», – 
наголошує перший заступник голови КМДА. 

Голодомор — помста за свободу. Історики 
пояснюють: Сталін організував геноцид, щоб 
покарати українців за незалежність 1917-
1921 років. 

«Голодомор — це помста за свободу. Укра-
їнців карали смертю за здобуту незалежність 
від імперій. Геноцид знищив ключові свободи: 
мільйони позбавлені життя, в країну повернули 
рабство — селянам обмежили пересування і 
відібрали паспорти, колгоспи застосовували 
примусову працю, люди не могли сподіватися 
на недоторканість житла, не мали свободи 
релігії, їх обмежили в культурних правах. Але 
режим не зумів досягнути головного – Україну 
не зламали. І свою незалежність ми змогли 
підтвердити вже 1991 року», — розповів голова 
Українського інституту національної пам’яті, 
історик Володимир В’ятрович. 

О 16.00 в суботу відбулася загальнона-
ціональна хвилина мовчання, під час якої 
українці запалили свічки біля Меморіалу і 
на підвіконнях своїх будинків �

«Голодомор – помста за свободу, 
помста за революцію»

У суботу Президент України Петро Порошенко разом із Прем’єр-
міністром Володимиром Гройсманом, першим заступником 
голови КМДА Геннадієм Плісом і тисячами киян вшанували 
пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років. Глава держави 
поклав композицію із колосків та калини до пам'ятного хреста на 
Михайлівській площі, взяв участь у заходах біля меморіального 
знаку «Свіча пам’яті» Національного музею «Меморіал пам’яті жертв 
Голодомору в Україні». 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

В Україні поновлено 
програму забезпечення 
громадян доступним 
житлом 

Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву повідомляє про 
поновлення роботи програми із забез-
печення громадян доступним житлом 
шляхом надання державної підтримки. 
На це Урядом України виділено 30 млн 
грн з держбюджету на 2017 рік. Кошти 
розподілені між областями пропорційно 
до кількості в кожному регіоні учасників 
АТО, внутрішньо переміщених осіб і 
громадян, які потребують покращення 
житлових умов. Головним розпорядником 
коштів є «Держмолодьжитло» і його 
регіональні представництва. Минулого 
тижня Міжвідомча комісія Мінрегіону 
схвалила до участі у програмі «До-
ступне житло» низку житлових об’єктів 
із більшості регіонів України. 

Сьогодні 28 листопада починається 
прийом заяв громадян для участі у про-
грамі. Зацікавлені мають можливість 
отримати всю необхідну їм інформацію 
на інтернет-сторінках кожного регіональ-
ного управління «Держмолодьжитла». 

З метою забезпечення прозорості 
Державна цільова програма будівництва 
(придбання) доступного житла реалі-
зовуватиметься на засадах прозорості 
для суспільства. Зокрема з першого дня 
її роботи буде впроваджено відкриту 
електронну чергу учасників. Громадяни 
зможуть щоденно в онлайн-режимі на 
сайтах регіональних управлінь Фонду 
в кожній області бачити стан реєстрації 
заяв про надання державної підтрим-
ки для придбання доступного житла і 
результати їх розгляду. 

У мерії привітають 
почесних донорів 

Сьогодні о 16.00 у Колонній залі КМДА 
відбудеться міське свято почесних до-
норів України та активістів руху, участь 
у якому візьмуть 250 почесних донорів. 

Як повідомили організатори захо-
ду – Київська міська організація То-
вариства Червоного Хреста України, 
у програмі: нагородження почесних 
донорів і кращих активістів руху гра-
мотами КМДА,  Департаменту охорони 
здоров’я, постійної комісії Київради з 
питань охорони здоров’я та соціального 
захисту, Товариства Червоного Хреста 
України. Також передбачено святковий 
концерт і вручення святкових наборів 
учасникам свята. 

Згідно із Законом України «Про до-
норство крові та її компонентів», по-
чесні донори України – це люди, які 
здали кров понад 40 разів. Серед цієї 
категорії чимало киян, які робили це 
від 60 до 100 разів. 

Сьогодні в Україні відчувається гостра 
потреба в препаратах крові, відсутність 
яких негативно впливає на оперативність 
і якість меддопомоги. В останні роки кіль-
кість безоплатних донорів зменшилась. 
Тому кожного місяця спільно з Київським 
міським центром переливання крові 
Товариство Червоного Хреста м. Києва 
проводить дні збору донорської крові.
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 �  У столиці вшанували пам'ять жертв геноциду українського 
народу 1932-33 років 
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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування,  

в центральних органах виконавчої влади, в державних органах, в установах, організаціях, підприємствах і навчальних закладах

2017 рік
м. Київ

ВСТУП

Якісно організована військово-облікова робота є запорукою 
гарантованого виконання планового завдання в ході проведення 
заходів мобілізації. Вона здійснюється в межах загального обліку 
людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під 
час відбиття зовнішньої агресії, коли мобілізація стає одним із 
основних заходів у сфері оборони держави.

Органи місцевого самоврядування, установи, організа-
ції, підприємства і навчальні заклади, що у відповідності до 
нормативно-правових актів здійснюють персональний облік 
військовозобов’язаних і призовників, займають одне із най-
важливіших місць у системі організації та ведення військового 
обліку держави.

Виконання завдань щодо організації та ведення персональ-
но-первинного обліку у органах місцевого самоврядування по-
кладається на їх працівників, а в установах, організаціях, підпри-
ємствах і навчальних закладах, як правило, на їх кадрові органи.

Від знань азів військового обліку та організаторських здіб-
ностей посадових осіб кадрових органів та відповідальних за 
його ведення залежить, перш за все, якісний стан військово-
облікової роботи.

Військово-облікова робота – це комплекс заходів, який 
проводиться постійно, незалежно від стану, в якому перебуває 
держава та безпосередньо перебуває у зростаючій залежності 
від фахової підготовки працівників органів місцевого само-
врядування та кадрового персоналу установ, організацій, під-
приємств і навчальних закладів незалежно від форм власності 
і підпорядкування. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки 

держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних 
органів,  підприємств, установ та організацій щодо фіксації, 
накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників 
і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-обліко-
вих документах, а також здійснення контролю за дотриманням 
призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами 
державних органів, підприємств, установ та організацій вста-
новлених правил військового обліку.

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного 
та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових 
формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом 
у мирний час та особливий період.

Завдання військового обліку:
утворення військового резерву людських ресурсів для забез-

печення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та 
інших військових формувань, утворених відповідно до законів, 
на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплекту-
вання їх особовим складом у мирний час та в особливий період;

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призов-
ників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання 
в інтересах оборони та національної безпеки держави;

документальне оформлення військово-облікових документів 
призовників і військовозобов’язаних;

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та 
на воєнний час;

здійснення контролю за виконанням призовниками і 
військовозобов’язаними, посадовими особами державних ор-
ганів, підприємств, установ та організацій встановлених правил 
військового обліку.

З метою ведення військового обліку в державі утворюється 
система військового обліку призовників і військовозобов’язаних 
(далі – система військового обліку).

Системою військового обліку є визначена законодавством 
сукупність узгоджених за метою та завданнями державних ор-
ганів, підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий 
облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів 
автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних 
(реєстрів), визначених законодавством.

Головною вимогою до системи військового обліку є постійне 
забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кіль-
кісний склад та якісний стан призовників і військовозобов’язаних.

Функціонування системи військового обліку забезпечується 
органами Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 
Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, 
які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими 
формуваннями, правоохоронними органами спеціального при-
значення, а також іншими державними органами.

Військово-облікові дані призовників і військовозобов’язаних, 
за якими ведеться їх військовий облік, та форма військово-об-
лікових документів визначаються Міноборони.

Військовий облік військовозобов’язаних, які перебувають у 
запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ведеться в порядку, вста-
новленому зазначеними органами за погодженням з Міноборони.

Генеральний штаб Збройних Сил:
здійснює загальне керівництво роботою з організації та 

ведення військового обліку, контроль за станом такої роботи у 
державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях;

визначає особливості ведення військового обліку, а також 
порядок його ведення органами військового управління, вій-
ськовими комісаріатами та військовими частинами.

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, 
визначається з урахуванням таких норм:

1) у військових комісаріатах за наявності на військовому обліку:
до 1500 призовників і військовозобов’язаних – одна особа;
від 1500 до 3000 призовників і військовозобов’язаних – дві 

особи;
більш як 3000 призовників і військовозобов’язаних на кожні 

наступні 1500  призовників і військовозобов’язаних – по одній 
особі додатково;

2) у державних органах за наявності на військовому обліку:
від 500 до 1000 призовників і військовозобов’язаних – одна 

особа;
від 1000 до 2000 призовників і військовозобов’язаних – дві осо-

би, а на кожні наступні 1000 призовників і військовозобов’язаних –  
по одній особі додатково. 

3) на підприємствах, в установах та організаціях за наявності 
на військовому обліку:

від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних – одна 
особа;

від 2000 до 4000 призовників і військовозобов’язаних – дві 
особи;

від 4000 до 7000 призовників і військовозобов’язаних – три осо-
би, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов’язаних –  
по одній особі додатково.

Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного 
та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ 
і організацій.

За наявності на військовому обліку в державних органах, на 
підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників 
і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового об-
ліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або 
служби управління персоналом, якій встановлюється доплата 
у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних 
службовців.

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового 
обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та 
організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і 
військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку 
станом на 1 січня поточного року, із застосуванням норм, ви-
значених Порядком організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних.

У разі наявності у виконавчих комітетах сільських, селищних, 
міських рад, на підприємствах, в установах та організаціях двох 
і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх 
об’єднують в окремий підрозділ – військово-обліковий підрозділ 
(відділ, сектор, групу тощо).

Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів 
установлюються на рівні посадових окладів працівників кадро-
вого підрозділу.

Державні органи, підприємства, установи та організації у се-
миденний строк інформують відповідні районні (міські) військові 
комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, 
відповідальних за ведення військового обліку.

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених 
в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, 
організовується і безпосередньо ведеться державними орга-
нами, а також підприємствами, установами та організаціями, в 
яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина 
України та таких військово-облікових документів:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної 
дільниці;

для військовозобов’язаних – військового квитка або тим-
часового посвідчення.

 Взяттю на військовий облік призовників державними орга-
нами, підприємствами, установами та організаціями підлягають 
громадяни у віці від 18 до 27 років, які:

не приписані до призовних дільниць та не перебувають у за-
пасі Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

приписані до призовних дільниць;
прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних 

одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
набули громадянство України та підлягають приписці до 

призовних дільниць.
Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних держав-

ними органами, підприємствами, установами та організаціями 
підлягають:

громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження 
військової служби в мирний та воєнний час, які не досягли гра-
ничного віку перебування в запасі Збройних Сил;

особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, 
СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу 
в разі закінчення строку її проходження або достроково від-
повідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) 
службу»;

особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, 
прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному 
Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової 
військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову і митну політику;

особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю 
на військовий облік військовозобов’язаних;

особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-тери-
торіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;

військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, 
Служби зовнішньої розвідки;

призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» звільнено від призову 
на строкову військову службу;

особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на 
військовому обліку призовників;

жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-
обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабі-
нетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження 
військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників держав-
ними органами, підприємствами, установами та організаціями 
громадяни, які:

вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну 
одиницю) України до нового місця проживання;

вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призов- 

ної комісії на військовий облік військовозобов’язаних;
отримали військові звання офіцерського складу після прохо-

дження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 
запасу;

припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закін-
чення строку її проходження або достроково відповідно до Закону 
України «Про альтернативну (невійськову) службу».

Не підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних  
державними органами, підприємствами, установами та орга-
нізаціями:

особи, які після проходження строкової військової служби при-
йняті на військову службу за контрактом до військових формувань, 
утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил (далі – інші 
військові формування), або на службу до Національної поліції, 
органів, підрозділів цивільного захисту, до Держспецзв’язку, 
Державної кримінально-виконавчої служби;

особи, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
особи, які вибули до інших країн на постійне місце проживання;
в інших випадках – за рішенням Міноборони.
Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням 

поділяється на загальний і спеціальний.
На спеціальному військовому обліку перебувають 

військовозобов’язані, заброньовані за органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями на період мобілізації та на воєн-
ний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному 
військовому обліку.

Призовники і військовозобов’язані, а також посадові особи, 
винні в порушенні вимог цього Порядку і Правил військового об-
ліку призовників і військовозобов’язаних, несуть відповідальність 
згідно із законом.

Державні органи, які забезпечують функціонування системи 
військового обліку, підприємства, установи та організації, де 
ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, 
виготовляють друкарським способом правила військового об-
ліку і вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях.

З метою ведення персонального обліку призовників і 
військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, 
установи та організації покладається виконання таких заходів:

перевірка у громадян під час прийняття на роботу 
(навчання) наявності військово-облікових документів (у 
військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових 
посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до 
призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) при-
зовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після 
взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових 
комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку 
в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;

надсилання у семиденний строк до відповідних районних 
(міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну об-
лікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих 
на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з 
навчального закладу);

оповіщення на вимогу районних (міських) військових комі-
саріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до 
районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх 
своєчасного прибуття;

забезпечення повноти та достовірності облікових даних 
призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, вста-
новленими цим Порядком та іншими документами первинного 
обліку відповідно до законодавства;

взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами 
щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків 
призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення 
відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників 
і військовозобов’язаних;

Продовження в наступних номерах
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністра-
ція має намір передати в оренду нежитлові приміщення 
за адресами: 

вул. Льва Толстого, 15-б.
Загальною площею: 199,7 кв. м, 1% – 20 кв.м., 

7% – 261,40 кв.м. 
Цільове використання: розміщення громадської 

організації 
(заявником на право оренди можуть бути запропоновані 
інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 
стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно 
до більшої орендної ставки).

Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 3 853 600,00 грн (без ПДВ).
Орендна плата: 1167,37 без ПДВ (коригується на 

індекс інфляції).

вул. Саксаганського, 48. 
Загальною площею: 16,0 кв. м.
Цільове   використання: надання побутових послуг 

населенню (ремонт побутової техніки)
(заявником на право оренди можуть бути запропоновані 
інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 
стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно 
до більшої орендної ставки).

Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 256 900,00 грн (без ПДВ).
Орендна плата: 1167,37 грн без ПДВ (коригується 

на індекс інфляції).

вул. Тарасівська, 38.
Загальною площею: 72,0 кв. м.
Цільове використання: розміщення офісу

(заявником на право оренди можуть бути запропоновані 
інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 
стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно 
до більшої орендної ставки).

Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 1 269 600,00 грн. (без ПДВ).
Орендна плата: 16 753,94 грн без ПДВ (коригується 

на індекс інфляції).
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського 
району м. Києва" просп. Голосіївський, 17-б, м. Київ, 03039, 
тел.: (044) 525-19-63, 525-19-17).

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих 
днів з дня, наступного після розміщення оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. 
Голосіївський, 42, каб. 216. 

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 
281-66-23, 281-66-24.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до суду 

в порядку ч.9 ст. 74 ЦПК України
Смаглюк-Василевська Ольга

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання у якості відповіда-
ча у справі № 757/36333/17-ц за позовом позовом Іванющенка Юрія Володимировича до 
Смаглюк-Василевської Ольги, Громадської організації "Система народного контролю "Слово 
і діло" про захист честі, гідності та ділової репутації – яке відкладено до 17.00 07.12.2017 
року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 16, суддя Москаленко К.О.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов'язані повідомити суд про причини неявки.
Роз'яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або не повідо-

млення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у Вашу відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Додатково роз'яснюємо, що відповідно до ч.9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове при-
міщення за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 27-а (заклад дошкільної освіти № 545 Шевченківського району 
м. Києва), 1-й та 2-й поверхи. Загальною площею 88,8 кв. м. Цільове використання – інше використання 
нерухомого майна (надання освітніх послуг – у сфері дошкільної освіти (англійська мова, хореографія, вокал) 
(заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 
стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди – 2 роки 
364 дні (погодинно). Вартість об'єкта оренди – 1 933 060,00 грн (без ПДВ). Орендна ставка – 15 %. Орендна 
плата – 2 310,75 грн (без ПДВ) (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 235-00-77, 235-53-56.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкт, що належить до комунальної власності тери-
торіальної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація. Балансоутримувач — комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №1" (вул. Чорнобильська, 5/7, тел. 424-02-71). Характеристика об'єкта 
оренди: вул, Булаховського, 26, 2 поверх, загальна площа 23,0 кв.м. Вартість – 426600,0 грн. Розмір 
місячної орендної плати (без ПДВ) 7110,0 грн. Запропонована заявником мета використання при-
міщення – розміщення торговельного об'єкта з продажу окулярів, лінз та скелець.

Запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголо-

шення за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок – 424-34-87.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адмі-
ністрації ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

– нежитлове приміщення, розташоване за адресою: просп. Відрадний, 14/45, загальною площею 62,7 
кв.м, запропонована заявником мета використання – розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (розмір місячної орендної плати становить 3443,75 грн (без ПДВ) або 
інше використання майна (розмір місячної орендної плати становить 10331,25 грн (без ПДВ). Ринкова вартість 
майна станом на 31 липня 2017 року становить 826 500,00 грн (без ПДВ). Термін прийняття заяв про оренду 
– 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 
03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб 179. 
Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж 

на аукціоні об'єктів приватизації
Об'єкт № 1.
Назва об'єкта: нежилий будинок загальною площею 212,10 кв.м. 
Адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 20/4, літ. "А".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація". 
Відомості про об'єкт приватизації:
Початкова ціна без ПДВ – 3 948 000 (три мільйони дев'ятсот сорок вісім тисяч) гривень.
ПДВ – 789 600 (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот) гривень.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ –   4 737 600 (чотири мільйони сімсот
тридцять сім тисяч шістсот) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ: 473 760 (чотириста 

сімдесят три тисячі сімсот шістдесят) гривень.
За інформацією Департаменту культури об'єкт приватизації внесено до переліку пам'яток 

архітектури місцевого значення, охоронний № 68. Переможцю аукціону до укладання 
договору купівлі-продажу укласти з органом охорони культурної спадщини попередній 
договір про укладання в майбутньому охоронного договору на об'єкт приватизації.

Об'єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 202,89 кв.м (об-
ліковий код 85:384:007).

Питання землекористування та землевідведення вирішується новим власником само-
стійно у встановленому чинним законодавством України порядку.

Об'єкт № 2.
Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 18,2 кв.м. 
Адреса: м. Київ, вул. Коласа Якуба, 8, літ. "А".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація". 
Відомості про об'єкт приватизації:
Початкова ціна без ПДВ – 340 200 (триста сорок тисяч двісті) гривень. ПДВ – 68 040 

(шістдесят вісім тисяч сорок) гривень.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 408 240 (чотириста вісім тисяч двісті сорок) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ:   40 824 (сорок тисяч 

вісімсот двадцять чотири) гривні. 

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'єкта приватизації та прилеглої території в належному санітарно-

технічному стані.

2. Всі витрати, пов'язані з укладанням договору купівлі – продажу об'єкта привати-
зації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'єкт, бере 
на себе покупець.

3. Переможцю аукціону протягом п'яти робочих днів з дня проведення аукціону сплатити 
на користь Товарної біржі "Перша універсальна біржа "Україна" біржовий збір у розмірі, 
що не перевищує 5% ціни продажу об'єкта, який встановлюється біржею.

4. Аукціон відбудеться 19 грудня 2017 року.

Місце проведення аукціону: м. Київ, вул. М. Василенка, 7, Товарна біржа "Перша уні-
версальна біржа "Україна". Початок о 10.00 (об'єкт № 1), об 11.00 (об'єкт №2).

5. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ 
"Європасаж", Товарна біржа "Перша універсальна біржа "Україна", в понеділок – п'ятницю 
з 10.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв – три 
дні до дати проведення аукціону.

6. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується на раху-
нок № 260083012128 в ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, 
отримувач: Товарна біржа "Перша універсальна біржа "Україна".

7. Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни об'єкта приватизації, вносяться на ра-
хунок № 260083012128 в ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, 
отримувач: Товарна біржа "Перша універсальна біржа "Україна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

9. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об'єкти розміще-
ні на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва (розділ "Приватизація" 
(www.gukv.gov.ua/виставлено-на-продаж), нормативні документи, відповідно до яких 
проводиться аукціон – www.gukv.gov.ua/нopмативна-база.

10. Ознайомитися з об'єктами можна в робочі дні за адресами їх місця розташування.

11. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ 
"Європасаж", Товарна біржа "Перша універсальна біржа "Україна", тел. (044)362-64-53.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) повідомляє про продаж на аукціоні за методом зниження ціни об'єкта приватизації – нежитлових приміщень загальною 

площею 195,0 кв.м, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 41, літ. "Ж"

Назва об'єкта: Нежитлові приміщення загальною площею 195,0 кв.м. 
Адреса: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 41, літ. "Ж".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва".
Відомості про об'єкт приватизації:
Нежитлові приміщення загальною площею 195,0 кв.м.
Ціна об'єкта без ПДВ – 2 248 300 (два мільйони двісті сорок вісім тисяч триста) гривень. ПДВ – 449 660 (чотириста сорок дев'ять тисяч шістсот 

шістдесят) гривень. Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 2 697 960 (два мільйони шістсот дев'яносто сім тисяч дев'ятсот шістдесят) гривень.
Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової ціни об'єкта, з урахуванням ПДВ – 269 796 (двісті шістдесят дев'ять тисяч сімсот 

дев'яносто шість) гривень. 

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'єкта приватизації та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.

2. Всі витрати, пов'язані з укладанням договору купівлі – продажу об'єкта приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією 
права власності на об'єкт, бере на себе покупець.

3. Крок аукціону: розмір знижки 5 % початкової ціни, розмір надбавки 10 % початкової ціни.

4. Переможцю аукціону протягом п'яти робочих днів з дня проведення аукціону сплатити на користь Товарної біржі "Перша універсальна 
біржа "Україна" біржовий збір у розмірі, що не перевищує 5% ціни продажу об'єкта, який встановлюється біржею.

5. Аукціон відбудеться 26 грудня 2017 року.

Місце проведення аукціону: м. Київ, вул. М. Василенка, 7, Товарна біржа "Перша універсальна біржа "Україна". Початок о 10.00.

6. Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни приймаються за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ "Європасаж", Товарна біржа 
"Перша універсальна біржа "Україна", в понеділок – п'ятницю з 10.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття 
заяв – три дні до дати проведення аукціону.

7. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується на рахунок № 260083012128 в ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", код банку: 
300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа "Перша універсальна біржа "Україна".

8. Грошові кошти в розмірі – 269 796 гривень, що становлять 10 відсотків початкової ціни об'єкта приватизації, вносяться на рахунок 
№ 260083012128 в ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа "Перша універсальна біржа "Україна".

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

10. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об'єкти розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Ки-
єва (розділ "Приватизація" (www.gukv.gov.ua/ виставлено-на-продаж), нормативні документи, відповідно до яких проводиться аукціон – 
www.gukv.gov.ua/нормативна-база.

11. Ознайомитися з об'єктами можна в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 41, літ. "Ж".

12. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ "Європасаж", Товарна біржа "Перша універсальна 
біржа "Україна", тел. (044) 362-64-53.

28.11.2017 о 13.20 в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва (вулиця Велика Васильківська, 81-а), суддя Мазур 
A.C., відбудеться судовий розгляд справи № 826/3840/17 за позовом Августімова В. Л. до Київської міської ради, третя особа: 
Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції у місті Києві Національної поліції України про визнання протиправним 
та часткове скасування рішення Київської міської ради від 02.07.2015 № 667/1531 "Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 
5 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві та 
акцизного податку".
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МИ ОЧІКУЄМО, що еконо-
мічний ефект від створення КП 
«Муніципальна охорона» буде 
позитивним. Однак, прибутко-
вість для цього підприємства 
є другорядним завданням. Так 
перший заступник голови КМДА 
Геннадій Пліс прокоментував 
виданню «Фокус» питання ство-
рення «Муніципальної охорони». 

«Головне – висока якість охо-
рони, надійність, а також пра-
цевлаштування та соціальний 
захист учасників АТО. Найкраще, 
що вони вміють робити, – це 

охороняти. І для них це одна з 
можливостей реалізувати себе, 
– переконаний він. – Створення 
«Муніципальної охорони» за-
безпечить якісну охорону кому-
нального майна та, власне, киян. 
А крім того, дозволить створити 
робочі місця, зокрема для тих, хто 
повертається із зони конфлікту і 
хоче використовувати свої зді-
бності задля суспільної користі». 

Нагадаємо, що у вересні цьо-
го року Київрада підтримала 
створення КП «Муніципальна 
охорона» 

СЬОГОДНІ о 13.00 у КПДЮ від-
будеться церемонія нагороджен-
ня переможців ХХVІ Київського 
міського фестивалю творчості 
дітей та молоді з функціональ-
ними обмеженнями «Повіримо 
у себе». Також о 14.00 пройдуть 
майстер-класи, о 15.00 – гала-
концерт переможців. 

Цьогоріч учасники заходу де-
монстрували таланти у двох ві-
кових категоріях (діти, молодь) та 
різних номінаціях: виконавче та 

вокально-хорове мистецтво, хоре-
ографічний та інструментальний 
жанри, авторська поезія та проза, 
декоративно-ужиткове, образот-
ворче, аудіовізуальне мистецтво 
(фото, експериментальне відео, 
IT-технології), а також номінаціях, 
започаткованих вперше: старта-
пи, блоги та онлайн-товариства, 
а також у сімейній номінації. 

Загалом Фестиваль об’єднає 
1745 дітей та молодих людей з 
інвалідністю 

ЗА ПРИНЦИПОВОЇ позиції 
Київської місцевої прокуратури 
№10 повідомлено про підозру ко-
лишньому керівнику КП «Плесо», 
який усупереч інтересам служби, 
надав в оренду власній доньці 
ділянку на території столичного 
Гідропарку, а потім сам спорудив 
на цій території будинок. 

Як встановлено досудовим 
розслідуванням, підозрюваний 
використав своє службове стано-
вище та уклав від імені «Плеса» 
зі своєю донькою договір оренди 
наділу, що знаходиться на Бро-
варському проспекті в межах 
території Гідропарку. 

Зазначені землі відносяться 
до водоохоронної зони, на яких 
згідно законодавства України 
заборонено будь-яке будівниц-
тво. Незважаючи на це, екс-
посадовець, діючи усупереч ін-
тересам держави та покладеним 
на нього обов’язкам, самовільно за 
відсутності дозвільних документів 
звів на цій території дерев’яний 
будинок та господарські споруди. 

Вирішується питання про об-
рання йому запобіжного заходу. 
Крім того, місцевою прокурату-
рою готується позовна заява про 
звільнення самовільно зайнятої 
ділянки 

«Муніципальна охорона» 
забезпечить захист 
комунального майна

«Повіримо у себе»

Екс-керівнику КП «Плесо», 
який незаконно спорудив 
будинок у Гідропарку, 
повідомлено про підозру

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Місто реконструює будівлю кінотеатру 
імені Гагаріна

У «Київській фортеці» відбудеться виставка 
More Than Ukraine

ІЗ 11 ДО 15 ГРУДНЯ в Києві триватимуть право-
освітні заходи, під час яких безоплатно надаватимуть 
професійну первинну правову допомогу з питань 
реалізації та захисту прав людини. Акція триватиме 
у рамках Всеукраїнського тижня права з нагоди про-
голошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної 
декларації прав людини. Як повідомили в Інституті 
політико-правових та релігійних досліджень, у Києві 
та Київській області громадян інформуватимуть 
консультанти юридичної клініки «Соціальна спра-
ведливість» Київського національного економічного 
університету ім. В. Гетьмана спільно з експертами 
Інституту політико-правових та релігійних досліджень. 

Записатись на консультацію можна за тел.(066) 
506-01-52, Анна Гужва, або institute2014@ukr.net, у 
темі листа вказати: «Тиждень права». Адреса: вул. 
Мельникова, 81, каб. 108. 

13 грудня також відбудеться Всеукраїнський прав-
ничий диспут «Захист демократичних цінностей і 
дотримання прав людини в Україні». До участі за-

прошуються курсанти, студенти, слухачі, аспіранти, 
вчені, практики, а також науково-педагогічний склад 
вишів і наукових установ 

КП «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ» 
розпочинає проектні роботи для 
подальшої реконструкції кіноте-
атру імені Гагаріна за адресою: вул. 
Щусєва, 5 відповідно до розпоря-
дження КМДА. З коштів міського 
бюджету у 2017 році було виділено 
1 млн грн на проектні роботи. 

За словами заступника голови 
КМДА Олександра Спасибка, кіль-
кість поверхів будівлі збільшать 
до п’яти за рахунок надбудови 
адміністративно-офісної частини, 
у якій розмістяться сучасні теле- 
та радіостудії, а також редакції 
«Телеканалу «Київ», «Радіостанції 
«Голос Києва» та газети «Вечірній 
Київ». 

Колишній кінотеатр та його 
територія нині перебувають у за-
недбаному аварійному стані, що 

може призвести до руйнування 
конструкцій та створення небез-
печних ситуацій. 

«Будівля збереже свою історичну 
функцію кінотеатру – на першому по-
версі розмістяться два кінозали на 66 
та 48 місць з сучасним обладнанням, 
просторим фойє, допоміжними при-
міщеннями та безбар’єрним доступом 
для всіх груп населення», – зазначив 
директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 
В’ячеслав Непоп. 

«У планах міської влади від-
новити та осучаснити будівлю кі-
нотеатру, яка стане культурним 
центром мікрорайону та улюбленим 
місцем відпочинку киян», – наголо-
сив Олександр Спасибко 

30 ЛИСТОПАДА о 19.00 у «Київській фортеці» ор-
ганізують виставку картин видатних митців України 
More Than Ukraine. В експозиції буде представлено 
26 робіт однакового формату (1х1 м), створених 26 
видатними вітчизняними художниками. 

Тема заходу: «26 років Незалежності, 26 митців, 26 
картин». Подія має на меті популяризувати національне 
мистецтво в Україні та за її межами. Проект реалізо-
вується за підтримки Департаменту культури КМДА. 

Місце проведення: вул. Госпітальна, 24-а, «Київська 
фортеця», центральна зала 

У рамках Тижня права киянам надаватимуть 
професійну безоплатну допомогу

Кінотеатр імені Гагаріна було споруджено в 1971 році, але проіснував 
він лише до 1993-го. У 90-х в фойє розмістився ресторан із більярдним 
клубом, але і він працював недовго, після чого приміщення спорожніли. 
У 1998 році тут було організовано продовольчий ринок, глядацький зал 
очищено від крісел та обладнання. У травні 2001-го рішенням Київради 
будівлю передано УПЦ для створення Сирецького меморіалу, але 
запланованому завадили місцеві продавці. Лише в 2007 році вдалось 
вивести звідси торгівлю, але ззовні кінотеатр заблокували МАФи, а стіни 
перетворилися на дошку оголошень з купівлі-продажу. Уже десять років 
приміщення не експлуатується і поступово руйнується. 

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»
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