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До уваги споживачів, які 
одержують житлову субсидію!

З березня 2019 року змінюється механізм 
виплати житлових субсидій. Для домогос-
подарств, яким субсидія призначена до 31 
грудня 2018 року, починаючи з субсидії за 
лютий 2019 року вона буде виплачуватись 
готівкою. Для домогосподарств, яким 
субсидія призначена з січня 2019 року, 
її надання здійснюється у грошовій без-
готівковій формі шляхом перерахування 
коштів АТ «Ощадбанк» для подальших 
розрахунків з надавачами послуг.

Інформуємо, що розмір призначеної 
субсидії на оплату житлово-комуналь-
них послуг за лютий 2019 року буде 
виплачено:

пенсіонерам – Пенсійним фондом 
України разом з пенсійною виплатою 
(доставка/виплата субсидії буде здій-
снена поштою або її буде зараховано на 
пенсійний банківський рахунок);

особам, які не одержують пенсію, – АТ 
«Ощадбанк» шляхом виплати субсидії 

через банківський грошовий переказ 
(для цього необхідно після 12 березня 
2019 року звернутись до будь-якого 
відділення банку з паспортом та іден-
тифікаційним номером).

Звертаємо увагу, що після отримання 
субсидії готівкою споживач має забез-
печити оплату спожитих послуг, оскільки 
наявність простроченої заборгованості 
унеможливить подальше надання дер-
жавної підтримки.
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

26 лютого 2019 року м.Київ № 386
Про зміни в складі окружних виборчих комісій

з виборів Президента України на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

Розглянувши подання суб’єктів подання кандидатур до 
складу окружних виборчих комісій з виборів Президента 
України на чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року про заміну членів окружних виборчих комісій та 
особисту заяву члена окружної виборчої комісії про звільнен-
ня від виконання обов’язків голови комісії без припинення 
членства в комісії, відповідно до частини третьої статті 2, 
пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин 
третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої 
статті 23, частин четвертої, п’ятої, дев’ятої статті 30 Закону 
України «Про вибори Президента 

України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 5, 6 статті 
18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Цен-
тральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з ви-
борів Президента України на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до по-
станови Центральної виборчої комісії від 18 лютого 2019 року 
№ 331 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів 
Президента України на чергових виборах Президента України 
31 березня 2019 року», згідно з додатками 1 – 25.

2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента 
України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати 
громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати 
відповідним регіональним друкованим засобам масової 
інформації для опублікування у семиденний строк від дня її 
прийняття, а також у двох примірниках окружним виборчим 
комісіям з виборів Президента України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
Т. СЛІПАЧУК

 
Додаток 25

до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 лютого 2019 року № 386

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій  

з виборів Президента України 
на чергових виборах Президента України  

31 березня 2019 року

м. Київ

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 211

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Глибченко Юрій Володимирович, 1969 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Тарути С.О. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Казаков Іван Юрійович, 1977 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Тарути С.О. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:

Кривенчук Катерина Анатоліївна, 1984 року народження 
– від кандидата на пост Президента України Мороза О.О. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Рудник Катерина Вячеславівна, 2000 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 212

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Білецька Юлія Олегівна, 1986 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Дерев’янка Ю.Б. (у зв’язку з вне-
сенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено 
до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Глибовець Тетяна Миколаївна, 1962 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Дерев’янка Ю.Б. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Устінов Олег Володимирович, 1964 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Ночвай Наталія Вікторівна, 1996 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 213

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Самохвалова Ганна Володимирівна, 1994 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Кривенка В.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Крамаренко Олександр Геннадійович, 1975 року народжен-

ня – від кандидата на пост Президента України Кривенка 
В.М. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 214

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кулик Олена Геннадіївна, 1957 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Дерев’янка Ю.Б. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Павлик Юрій Володимирович, 1948 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Дерев’янка Ю.Б. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Паращук Таїса Василівна, 1995 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Кривенка В.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Рибас Валерій Вячеславович, 1963 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Кривенка В.М. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 215
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Цаль-Цалько Олена Вікторівна, 1994 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Кривенка В.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Янюк Юрій Михайлович, 1983 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Кривенка В.М. 
Окружна виборча комісія з виборів  

Президента України
територіального виборчого округу № 216

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Агаркова Ірина Всеволодівна, 1967 року народження – голова 

комісії, від кандидата на пост Президента України Бондаря 
В.В. (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена вибор-
чої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії:
Перчук Павло Володимирович, 1979 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Вовк Катерина Олександрівна, 1995 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Кривенка В.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Єрмоленко Віктор Володимирович, 1947 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Кривенка В.М. 
Окружна виборча комісія з виборів  

Президента України
територіального виборчого округу № 222

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Влащук Микола Павлович, 1961 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Кривенка В.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Бабич Лариса Іванівна, 1977 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Кривенка В.М. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Пєсцов Руслан Геннадійович, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Василишин Мар’ян Володимирович, 1987 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Сиротюк Ірина Вікторівна, 1988 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Кривоноса С.Г. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Самборська-Берекець Геня Зігмундівна, 1957 року наро-

дження – від кандидата на пост Президента України Кривоноса 
С.Г. 

Секретар Центральної виборчої комісії
Н. БЕРНАЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

28 лютого 2019 року  м.Київ № 403
Про зміни в складі окружних виборчих комісій

з виборів Президента України на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

Розглянувши подання суб’єктів подання кандидатур до складу 
окружних виборчих комісій з виборів Президента України на 
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
про заміну членів окружних виборчих комісій та заяву, що надій-
шла до Комісії 26 лютого 2019 року (зареєстрована в Комісії за   
№ 21-36-4582), відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 
частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, чет-
вертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, частин 
четвертої, п’ятої, дев’ятої статті 30 Закону України «Про вибори 
Президента України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 5, 
6 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», 
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 26 
лютого 2019 року № 386 «Про зміни в складі окружних виборчих 
комісій з виборів Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року» такі зміни:

позиції щодо окружних виборчих комісій з виборів Прези-
дента України територіальних виборчих округів № 78 та № 159 
виключити;

абзаци перший – четвертий у позиціях щодо окружних ви-
борчих комісій з виборів Президента України територіальних 
виборчих округів № 94 і № 177 виключити.

2. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів 
Президента України на чергових виборах Президента України 
31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови Цен-
тральної виборчої комісії від 18 лютого 2019 року № 331 «Про 
утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента 
України на чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року», згідно з додатками 1 – 22.

3. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, 
до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про 
такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.

4. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати від-
повідним регіональним друкованим засобам масової інформації 
для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а 
також у двох примірниках окружним виборчим комісіям з виборів 
Президента України.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Цен-
тральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК

Додаток 22
до постанови Центральної виборчої комісії

від 28 лютого 2019 року № 403
ЗМІНИ 

в складі окружних виборчих комісій  
з виборів Президента України 

на чергових виборах Президента України  
31 березня 2019 року

м. Київ
Окружна виборча комісія з виборів Президента України

територіального виборчого округу № 211

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Лобань Ксенія Віталіївна, 1985 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Безсмертного Р.П. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Погодін Олексій Андрійович, 1985 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Харченко Інна Юріївна, 1998 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Купрія В.М. (у зв’язку з внесенням 
подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за подан-
ням якого кандидатуру такого члена було включено до складу 
виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Кияшко Олег Валерійович, 1976 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Купрія В.М. 

Окружна виборча комісія з виборів Президента України
територіального виборчого округу № 212

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Літовчик Оксана Миколаївна, 1986 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Журавльова В.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Бондарчук Вероніка Валентинівна, 2000 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Журавльова В.М. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Найдьонов Олександр Володимирович, 1983 року народжен-

ня – від кандидата на пост Президента України Безсмертного 
Р.П. (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої 
комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена 
було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Гончаренко Вікторія Вікторівна, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. 

Окружна виборча комісія з виборів Президента України
територіального виборчого округу № 213

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Гонтар Галина Анатоліївна, 1966 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Соловйова О.М. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Космина Денис Сергійович, 1989 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Петраков Михайло Євгенович, 1966 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Штогрин Вікторія Миколаївна, 1985 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. 

Окружна виборча комісія з виборів Президента України
територіального виборчого округу № 214

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Лєвєнтов Олександр Володимирович, 1989 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Журавльова В.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Онищенко Євген Максимович, 1995 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Журавльова В.М. 

Окружна виборча комісія з виборів Президента України
територіального виборчого округу № 215

Припинити достроково повноваження члена комісії:
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Меркулов Ігор Жанович, 1965 року народження – від канди-
дата на пост Президента України Журавльова В.М. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Броаска Карина Штефанівна, 1983 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Журавльова В.М. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 216

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Чугуєв Юрій Вікторович, 1976 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Журавльова В.М. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Онищенко Надія Леонідівна, 1955 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Журавльова В.М. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 217

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Єриш Михайло Віталійович, 1995 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Журавльова В.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Григор’єва Ганна Анатоліївна, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Журавльова В.М. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Литвиненко Оксана Віталіївна, 1977 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Застело Лариса Василівна, 1952 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Гриценка А.С. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Єнко Іванна Анатоліївна, 1986 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Садового А.І. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Тарасов Денис Валерійович, 1993 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Садового А.І. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Ларін Василь Єгорович, 1956 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Вілкула О.Ю. (у зв’язку з внесен-
ням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за 
поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Робський Владислав Олександрович, 1985 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Вілкула О.Ю. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Оснач Володимир Олександрович, 1972 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Кривоноса С.Г. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Обухова Ірина Анатоліївна, 1973 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Кривоноса С.Г. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 219

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Томських Сергій Володимирович, 1976 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Журавльова В.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Сяміна Дар’я Михайлівна, 1983 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Журавльова В.М. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 220

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Остренко Анатолій Федорович, 1964 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Міщенко Ніна Олександрівна, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 222

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Макаренко Дмитро Миколайович, 1989 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Русаловський Віктор Анатолійович, 1980 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 223

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бут Вадим Анатолійович, 1983 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Безсмертного Р.П. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Тарасенко Владлен Львович, 1971 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Гарлайчук Вікторія Володимирівна, 1989 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Вілкула О.Ю. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Зайчук Сергій Миколайович, 1974 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Вілкула О.Ю. 

Секретар Центральної виборчої комісії
Н. БЕРНАЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

1 березня 2019 року м.Київ № 428

Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів Президента України на чергових виборах 

Президента України 31 березня 2019 року

Розглянувши подання суб’єктів подання кандидатур до складу 
окружних виборчих комісій з виборів Президента України на 
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
про заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно до 
частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої 
статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, 
одинадцятої статті 23, частин четвертої, п’ятої, дев’ятої статті 
30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись 
статтями 11 – 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про 
Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія  
п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів 
Президента України на чергових виборах Президента України 
31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови Цен-
тральної виборчої комісії від 18 лютого 2019 року № 331 «Про 
утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента 
України на чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року», згідно з додатками 1 – 22.

2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, 
до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про 
такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати від-
повідним регіональним друкованим засобам масової інформації 
для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а 
також у двох примірниках окружним виборчим комісіям з виборів 
Президента України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Цен-
тральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
Т. СЛІПАЧУК

 
Додаток 22

до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 березня 2019 року № 428

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів Президента України 
на чергових виборах Президента України 

31 березня 2019 року

м. Київ
Окружна виборча комісія з виборів  

Президента України
територіального виборчого округу № 211

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Орел Артем Михайлович, 1979 року народження – секретар-

комісії, від кандидата на пост Президента України Новака А.Я. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити секретарем цієї 
комісії:

Горанін Владислав Юрійович, 1989 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Новака А.Я. 

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Сидорак Андрій Іванович, 1984 року народження – від кан-
дидата на пост Президента України Бондаря В.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Садик Шерак, 1951 року народження – від кандидата на пост 

Президента України Бондаря В.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 212

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Стойко Ярослав Михайлович, 1989 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Онищенко Юрій Олексійович, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 213

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бєлий Іван Михайлович, 1985 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Сторч Ігор Михайлович, 1963 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Мураєва Є.В. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Марченко Ірина Петрівна, 1971 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Мороза О.О. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Кузьменко Тетяна Олегівна, 1986 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Мороза О.О. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Пелепецька Павліна Анатоліївна, 1992 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Коростельова Ольга Андріївна, 1964 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 214

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бордян Світлана Георгіївна, 1965 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Бондаря В.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Айвазян Тетяна Вікторівна, 1965 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Бондаря В.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  

Президента України
територіального виборчого округу № 215

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Корнійчук Анатолій Олексійович, 1947 року народження – за-

ступник голови комісії, від кандидата на пост Президента України 
Кармазіна Ю.А. (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена 
виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити заступником голо-
ви цієї комісії:

Мисенко Ярослав Вячеславович, 1976 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Кармазіна Ю.А. 

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Косован Олексій Іванович, 1982 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Бондаря В.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Шаров Юрій Юрійович, 1991 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Бондаря В.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 217

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Гердій Юрій Васильович, 1965 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Бондаря В.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Скиба Олександр Сергійович, 1978 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Мальгінова Яна Володимирівна, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Карабчук Руслан Володимирович, 1968 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 219

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Анорічева Наталія Станіславівна, 1968 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Гринь Наталя Петрівна, 1980 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Бондаря В.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 220

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Чернишенко Сергій Сергійович, 1982 року народження – від 
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

4 березня 2019 року м. Київ № 440
Про зміни в складі окружних виборних комісій з ви-
борів Президента України на чергових виборах Пре-

зидента України 31 березня 2019 року
Розглянувши подання суб’єктів подання кандидатур до складу 

окружних виборчих комісій з виборів Президента України на 
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
про заміну членів окружних виборчих комісій та звернення 
окружної виборчої комісії про дострокове припинення повно-
важень членів цієї комісії, які двічі і більше разів не з’явилися 
на засідання виборчої комісії без поважних причин, разом з 
доданими до них матеріалами, відповідно до частини третьої 
статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13. 
частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинад-
цятої статті 23, частин четвертої – шостої, дев’ятої статті 30 
Закону України «Про вибори Президента України», керуючись 
статтями 11-13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України «Про 
Центральну виборчу комісію». Центральна виборча комісія  
п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з ви-
борів Президента України на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до по-
станови Центральної виборчої комісії віл 18 лютого 2019 року 
№ 331 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів 
Президента України на чергових виборах Президента України 
31 березня 2019 року», згідно з додатками 1-18.

2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента 
України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати 
громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати 
відповідним регіональним друкованим засобам масової 
інформації для опублікування у семиденний строк від дня її 
прийняття, а також у двох примірниках виборчим комісіям з 
виборів Президента України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК

Додаток 18 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 4 березня 2019 року № 440

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій  

з виборів Президента України на чергових виборах  
Президента України 31 березня 2019 року

м. Київ

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 211

Припинити достроково повноваження члена комісії: Чопенко 
Артем Костянтинович, 1999 року народження – від кандидата 
на пост Президента України Соловйова О.М. (у зв’язку з вне-
сенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено 
до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Шорохов Денис Сергійович, 1984 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 212

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Толстоухов Сергій Вікторович, 1978 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії  
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії). 

Включити до складу цієї комісії:
Вишневський Тарас  Андрійович. 1968  року народження – 

від кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.
Окружна виборча комісія з виборів  

Президента України  
територіальногоо виборчого округу № 213

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Космина Денис Сергійович, 1989 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про   заміну   члена  виборчої   
комісії  суб’єктом,   за  поданням   якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії). Включити 
до складу цієї комісії:

Давидова Ірина Вікторівна, 1969 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 214

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Гончарук Олег Станіславович, 1974 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої  
комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії). Включити 
до складу цієї комісії:

Алексеєнко Олег Дмитрович, 1983 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 215

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Старікова Валерія Олександрівна, 1978 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої 
комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії). Включити 
до складу цієї комісії:

Кацович Вадим Олександрович, 1982 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Мороза О.О.

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Труш Тетяна Петрівна, 1978 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Соловйова О.М. (у зв’язку з вне-
сенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено 
до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Петряєва Алла Іванівна, 1960 року народження — від кан-

дидата на пост Президента України Соловйова О.М.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 217

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Тимошенко Галина Костянтинівна,  1951 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої 
комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії). Включити 
до складу цієї комісії:

Савенко Таміла Павлівна, 1937 року народження – від кан-
дидата на пост Президента України Мороза О.О.

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Чопенко Вікторія Віталіївна, 1972 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про   заміну   члена  виборчої  
комісії  суб’єктом,   за  поданням   якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії). Включити 
до складу цієї комісії:

Шматько Дмитро Анатолійович, 1994 року народження – 
від кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Єзапенко Віта Іванівна, 1962 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Соловйова О.М. (у зв’язку з вне-
сенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено 
до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії:

Сингаївська Алла Михайлівна, 1957 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 219

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бернацька Вікторія Володимирівна, 1983 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Скоцика B.Є. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Мірошник Євген Володимирович, 1967 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Скоцика B.Є.
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Поліщук Владислав Олександрович, 1977 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. 
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої 
комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Каширська Леся Леонідівна, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 220

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Єзапенко Євгенія Валеріївна, 1986 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про  заміну   члена   виборчої  
комісії  суб’єктом,  за   поданням   якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії). Включити 
до складу цієї комісії:

Білик Галина Іванівна, 1954 року народження – від кандидата 
на пост Президента України Соловйова О.М.

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Касьян Ігор Валерійович, 1971 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Мороза О.О. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено 
до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Дума Олександра Сергіївна, 1987 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 221

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Коваленко Олексій Сергійович, 1986 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. 
(у зв’язку з внесенням подання про  заміну  члена   виборчої   
комісії  суб’єктом,   за   поданням   якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії). Включити 
до складу цієї комісії:

Шестакова Катерина Юріївна, 1958 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Кучеренко Вікторія Юріївна. 1969 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. 
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої 
комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого 
члена було включено до складу виборчої комісії). Включити 
до складу цієї комісії:

Романов Денис Сергійович, 1977 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 222

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Книженко Ольга Михайлівна, 1977 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Тарути С.О. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено 
до складу виборчої комісії). Включити до складу цієї комісії:

Бондар Олена Сергіївна, 1986 року народження – від кан-
дидата на пост Президента України Тарути С.О.

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Мікульська Поліна Аркадіївна, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Липовий Артем Юрійович, 1990 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.
Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Некрашевський Юрій Іванович. 1962 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Кармазіна Ю.А. 
(у зв’язку з двома і більше неявками на засідання виборчої 
комісії без поважних причин). 

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Перепічко Олена  Олександрівна, 1985 року народження  

– від кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. 
(у зв’язку з двома і більше неявками на засідання виборчої 
комісії без поважних причин).

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 223

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Носихін Олександр Миколайович, 1991 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Ходаковська Тамара Олександрівна, 1953 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Соловйова О.М.

Секретар засідання Центральної виборчої комісії
А. БАСАЛАЄВА

кандидата на пост Президента України Новака А.Я. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Пирожок Тетяна Петрівна, 1990 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Новака А.Я. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 221

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Василенко Інна Миколаївна, 1968 року народження – заступ-

ник голови комісії, від кандидата на пост Президента України 
Мураєва Є.В. (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена 
виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру 
такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити заступником голо-
ви цієї комісії:

Верещагін Сергій Германович, 1988 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. 

Припинити достроково повноваження члена комісії:

Мельниченко Денис Олександрович, 1992 року народження 
– від кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. (у 
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії 
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Сінчук Олександр Станіславович, 1968 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 222

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Пустова Галина Володимирівна, 1990 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Назаренко Микола Борисович, 1954 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Стецюра Марина Борисівна, 1989 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Купрія В.М. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Ковальова Тетяна Володимирівна, 1974 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Купрія В.М. 

Окружна виборча комісія з виборів Президента України
територіального виборчого округу № 223

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Данко Андрій Борисович, 1983 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Даниленко Тетяна Георгіївна, 1956 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. 

Секретар засідання Центральної виборчої комісії
А. БАСАЛАЄВА
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№2 (5194)

Київська міська державна адміністрація
оголошує конкурс із залучення інвестора

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від-
повідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про 
затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів 
для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та не-
житлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу 
постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування 
будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежит-
лового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
14.07.2016 № 532 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення 
інвесторів до реалізації проектів».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – спортивні майданчики на території парку «Нивки».
1.2. Територія облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на території 

парку «Нивки» у Шевченківському районі м. Києва та має орієнтовну площу 
0,35 га (далі – Територія облаштування). 

1.3. Територія облаштування є частиною території, що обліковується  за 
комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Шевчен-
ківського району м. Києва на підставі технічного звіту по встановленню зо-
внішніх меж землекористування. Набуття Інвестором права власності або 
користування (оренди) Територією облаштування на підставі інвестиційного 
договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється з 
полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених 
технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється 
тимчасово, без улаштування фундаменту.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
п/п Показник Одиниця 

виміру Всього

1 Орієнтовна площа Території облаштування га 0,35

2 Поверховість пов. 1

3 Висота тимчасових споруд м 3,15

4 Загальна площа зблокованих п’яти тимчасових 
споруд, в тому числі: м2 125,0

4.1. Тимчасова споруда 1 складається із: м2 25

4.1.1. Тамбур м2 7

4.1.2. Роздягальня м2 18

4.2. Тимчасова споруда 2 складається із: м2 25

4.2.1. Роздягальня м2 25

4.3. Тимчасова споруда 3 складається із: м2 25

4.3.1. Адмін. приміщення м2 25

4.4. Тимчасова споруда 4 складається із: м2 25

4.4.1. Адмін. приміщення м2 15

4.4.2. Адмін. приміщення м2 6

4.4.3. Тамбур м2 4

4.5. Тимчасова споруда 5 складається із: м2 25

4.5.1. Інвентарна м2 25

5 Спортивний майданчик (22х35 м) шт. 1

6 Спортивний майданчик (35х50 м) шт. 1

7 Опора з прожекторним освітлення шт. 10

8 Біотуалет шт. 2

1.6. Орієнтовна вартість Об’єкта інвестування – 5 551 855,50 грн. (п’ять 
мільйонів п’ятсот п’ятдесят одна тисяча вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 
50 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 925 309,25 грн. (дев’ятсот 
двадцять п’ять тисяч триста дев’ять гривень 25 коп.). 

1.7. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо 
Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) вартість Об’єкта інвестування, 
визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в установленому 
порядку проектної документації або іншої документації, передбаченої за-
конодавством України. 

1.8. Інвестор зобов’язується, окрім облаштування Об’єкта інвестування, 
виконати роботи із благоустрою на території парку «Нивки», техніко-економічні 
показники яких визначені в пункті 1.9. цих Умов. Після закінчення виконання 
зазначених робіт, що підтверджується актом, підписаним між Замовником ре-
алізації проекту, Балансоутримувачем та Інвестором, Інвестор зобов’язується 
безкоштовно передати результати виконаних робіт (майно) до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва.

1.9. Орієнтовні техніко-економічні показники із благоустрою парку «Нивки»:

№ 
п/п Показник Одиниця ви-

міру Всього

1 Влаштування доріжок з ФЕМ м2 500

2 Встановлення паркових лав шт. 10

3 Встановлення урн шт. 10

4 Ремонт (влаштування) сходів м2 80

5 Садіння дерев шт. 15

6 Садіння кущів шт. 200

1.10. Черговість виконання робіт, зазначених у пункті 1.8. цих Умов та обсяг їх 
фінансування визначається Інвестором за погодженням із Балансоутримувачем. 

1.11. Остаточні техніко-економічні показники з благоустрою парку «Нивки» 
та остаточна вартість таких робіт будуть визначені відповідно до затвердженої 
проектної документації або іншої документації, передбаченої законодавством 
України.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі 
його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно ді-
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна-
чення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Балансоутримувач – комунальне підприємство по утриманню зелених 
насаджень Шевченківського району міста Києва.

2.3. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Ки-
ївський центр розвитку міського середовища» (далі – Замовник).

2.4. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підпри-
ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (код ЄДРПОУ  21655857, адреса: 
01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, п/р 26008300769262 в Головному 
управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 
323669; індивідуальний податковий № 216558526599).

2.5. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому 
законодавством України порядку відповідно до інвестиційного договору, який 
укладається між Інвестором, Замовником, Балансоутримувачем та Організа-
тором конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та, у разі 
необхідності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

2.6. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, 
може бути передбачене делегування Замовником та/або Балансоутриму-
вачем Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для облаштування 
Об’єкта інвестування.

2.7. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор 
спільно із Замовником та/або Балансоутримувачем укладають інші угоди, необ-
хідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

2.8. Строк облаштування Об’єкта інвестування повинен бути не більше 

нормативного, що визначається затвердженою проектною документацією або 
іншою документацією, передбаченою законодавством України, але не більше 
9 (дев’яти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

2.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проектної до-
кументації або іншої документації, передбаченої законодавством України, 
Інвестор спільно із Замовником, Балансоутримувачем та Організатором конкурсу 
визначають графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додат-
кової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.10. Облаштування Об’єкта інвестування, орієнтовні технічко-економічні 
показники якого визначені у пункті 1.5. цих умов, здійснюється з урахуванням 
вимог законодавства України, в тому числі земельного, природоохоронного (в 
т. ч. з урахуванням Охоронного зобов’язання від 05.09.2003 № 9-1-4, виданого 
Міністерством екології та природних ресурсів України).

2.11. Будівництво капітальних споруд на Території облаштування заборонено. 
Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється шляхом 
встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без об-
лаштування фундаментів. Облаштування Об’єкта інвестування здійснюється 
без завдання шкоди природним об’єктам, розташованим на території парку 
«Нивки». Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну можливість демонтажу 
всіх складових частин Об’єкта інвестування без завдання шкоди Території об-
лаштування та природним об’єктам, розташованим на території парку «Нивки».

2.12. Право власності на складові частини Об’єкта інвестування (під час 
дії Договору) належить Інвестору. Об’єкт інвестування та його складові не є 
нерухомим майном та право власності Інвестора на них не підлягає державній 
реєстрації. 

2.13. Строк дії інвестиційного договору – 10 (десять) років з моменту на-
брання ним чинності.

2.14. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється: 
– змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування; 
– відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу та 

Замовника;
– без згоди Організатора конкурсу передавати Об’єкт інвестування в за-

ставу або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб 
(крім передачі в оренду).

2.15. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору 
утримувати та вживати інших заходів, необхідних для експлуатації Об’єкта 
інвестування, а також утримувати та забезпечувати благоустрій території 
Об’єкта інвестування відповідно до вимог чинного законодавства України. 
До початку експлуатації Об’єкта інвестування в порядку, передбаченому цими 
умовами, Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством 
України документи, необхідні для його експлуатації.

2.16. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної 
громади м. Києва і знаходяться в зоні Облаштування Об’єкта інвестування, у 
разі необхідності, в установленому порядку демонтуються і за кошти Інвестора 
створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва.

2.17. Інвестор має право на отримання прибутку від комерційної діяльності, 
пов’язаної з використанням Об’єкта інвестування, зокрема, надавати супутні 
послуги відвідувачам Об’єкту інвестування (продаж безалкогольних напоїв, 
продуктів харчування тощо). Така діяльність на території Об’єкта інвестування 
здійснюється Інвестором відповідно до законодавства України.

2.18. Інвестор зобов’язаний під час облаштування Об’єкта інвестування 
дотримуватися вимог чинного законодавства України, в тому числі, але не 
виключно: Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 
№ 1045; Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень 
на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва»; Закону 
України «Про природно-заповідний фонд України» та Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» тощо.

2.19. Не пізніше терміну закінчення дії (або дати дострокового припинення) 
інвестиційного договору Інвестор зобов’язаний безоплатно передати Об’єкт 
інвестування у комунальну власність територіальної громади міста Києва. 
При цьому Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких коштів в якості 
компенсації вартості Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних з його об-
лаштуванням і утриманням, а також сплати будь-яких інших сум та платежів. Всі 
питання, пов’язані з передачею Об’єкта інвестування у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва, вирішуються у встановленому порядку.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником 

та Балансоутримувачем), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту, 
протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором 
і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору 
своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із обла-
штуванням та утриманням Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових 
платежів, встановлених законодавством України, вирішенням земельних питань, 
у тому числі пов’язаних з утриманням Території облаштування, утриманням 
та експлуатацією Об’єкта інвестування протягом строку дії інвестиційного 
договору тощо, а також витрат, пов’язаних з виконанням робіт із благоустрою 
парку «Нивки», визначених у пунктах 1.8., 1.9. цих Умов. 

Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника та/або Балансоутриму-
вача, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, за умови попереднього 
погодження Інвестором їх здійснення.

Інвестор здійснює компенсацію витрат Балансоутримувача з оплати ко-
мунальних послуг, податків, зборів, інших платежів, пов’язаних з утриманням 
Території облаштування та Об’єкта інвестування на підставі договору, укла-
деного з Балансоутримувачем.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі 60 000,00 
грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ, у разі визнання 
учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором протягом 10 
(десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором. 

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.3. У разі, якщо техніко-економічні показники Об’єкта інвестування будуть 
більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, 
визначені в пункті 1.5. цих умов, Інвестор звертається до Організатора конкурсу 
з проханням розглянути питання щодо зміни техніко-економічних показників 
Об’єкта інвестування на засіданні Комісії. 

Таке звернення Інвестора розглядається Комісією на найближчому за-
сіданні. На підставі рішення Комісії сторони інвестиційного договору пись-
мово погоджують новий розмір внеску Інвестора на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, шляхом пропорційного 
збільшення розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва, визначеного у пункті 3.2. цих умов (з урахуванням 
інфляції) та інвестиційному договорі, у зв’язку зі збільшенням техніко-еконо-
мічних показників Об’єкта інвестування шляхом укладення додаткової угоди 
до інвестиційного договору.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат 
у розмірі, що становить 430 122,11 грн (чотириста тридцять тисяч сто двадцять 
дві гривні 11 коп.) з урахуванням ПДВ, у разі визначення учасника переможцем. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з 
моменту набрання чинності інвестиційним договором. 

Зазначені кошти поверненню не підлягають.
3.5. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору 

щоквартально, до 10 (десятого) числа місяця наступного за звітним кварталом 
сплачувати Балансоутримувачу платіж на утримання та розвиток території 
парку «Нивки»  у розмірі не менше 4000,00 грн (чотирьох тисяч гривень 00 
коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають збільшенню з урахуванням 
індексу споживчих цін.

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій 
банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед 
міським бюджетом (пункт 3.2. цих Умов – Гарантія 1), замовником підготовчих 
(передінвестиційних) робіт (пункт 3.4. цих Умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору кон-

курсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) 
днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори 
для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвести-
ційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від 
підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання 
інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими 
Умовами сум) Організатору конкурсу у разі прострочення Інвестором оплати 
на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її 
здійснення.

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику під-

готовчих (передінвестиційних) робіт у разі, якщо інвестиційний договір не 
укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли пе-
реможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, 
висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими 
Умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі про-
строчення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в 
інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.7. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча 
сімсот гривень 00 коп.) на розрахунковий рахунок № 31511934026001, банк 
отримувача – Казначейство України, код банку 899998, код ЄДРПОУ 37993783, 
одержувач – ГУК у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, по-
верненню не підлягають.

3.8. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) календар-
них днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на пере-
говори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта 
інвестиційного договору. Якщо протягом зазначеного строку переможець 
інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору 
або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення 
про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Ор-
ганізатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право 
Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропо-
нував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.9. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально, до 10 
(десятого) числа місяця, що настає за звітним кварталом, в письмовій формі 
подавати Організатору конкурсу, Замовнику та Балансоутримувачу інформацію 
щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів 
за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.10. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Органі-
затора конкурсу, Замовника та Балансоутримувача надавати документально 
підтверджену інформацію щодо виконання умов конкурсу та умов інвестицій-
ного договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник та 
Балансоутримувач, а за виконанням умов інвестиційного конкурсу – Організатор.

3.12. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір 
в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного ви-
конання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 1.8., 2.8., 2.9., 
2.11., 2.14., 2.15., 2.18., 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.9., 3.10. цих умов та інших умов 
інвестиційного договору.

3.12.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним догово-
ром, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора 
конкурсу, Замовника та/або Балансоутримувача виносяться на розгляд Комісії.

3.12.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор 
конкурсу повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору про-
тягом 30 (тридцяти) днів;

– терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення Інвестором 
порушення його умов.

У разі не усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору про-
тягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором 
конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідо-
млення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.12.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору 
Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань 
та надає інформацію з копіями підтверджуючих документів про фактичне ви-
конання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.12.4. Замовник та/або Балансоутримувач у письмовому вигляді надає 
Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.12.3 пункту 3.12. цих умов.

3.13. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за не-
належне виконання або невиконання Інвестором своїх зобов’язань, у тому 
числі, але не виключно:

3.13.1. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. цих умов 
– штраф, в розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Об’єкта інвестування на 
користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником та/або Балансоутримувачем такого порушення.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. цих 
умов, підтверджує Замовник та/або Балансоутримувач шляхом інформування 
Організатора конкурсу.

3.13.2. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.2. цих 
умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на 
користь Організатора конкурсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ 
від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.13.3. За виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з пору-
шенням строків, визначених в пункті 2.8. цих Умов, вимог будівельних норм, 
державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у 
розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості Об’єкта інвестування на 
користь Балансоутримувача.

3.13.4. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.4. 
цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує 
на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) робіт пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний 
день прострочення.

3.13.5. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.9. цих Умов, 
Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу, Замовника та/або Балан-
соутримувача пеню у розмірі 0,05% від загальної вартості Об’єкта інвестування 
за кожний день прострочення.

3.13.6. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10. цих 
Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу, Замовника та/
або Балансоутримувача пеню у розмірі 0,05% від загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожний день прострочення.

3.13.7. За невиконання або неналежне виконання обов’язків, передбачених в 
пунктах 1.8., 1.9., 1.10. цих умов – штраф у розмірі 100% від загальної вартості 
Об’єкта інвестування на користь Балансоутримувача.

 4. Додаткові умови конкурсу:
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані 

на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Проведення масових заходів, зокрема футбольних та інших турнірів, 

змагань, квестів тощо на території Об’єкта інвестування відбувається за за-
явкою організаторів відповідних заходів та за погодженням з Інвестором та 
Балансоутримувачем. 

4.3. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на 
створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:
Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на створення соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на утримання та розвиток 

території парку «Нивки», передбаченого пунктом 3.5. цих умов.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінан-

сування Об’єкта інвестування.
6.4. Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої 

фінансової звітності.
6.5. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування.

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це 

майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових 

платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвес-

тиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали 
неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших 
договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у 
рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 (поне-
ділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголо-
шення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником 
реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення 
конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

6. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через 
уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за 
адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 
(понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про 
проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвес-
тування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620,                   
тел. 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

8. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому 
порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.
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Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери 
управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації:

– вул. Закревського, 87, нежитлове приміщення загальна та корисна площа якого –  
150,40 кв. м, розташоване на 1-му поверсі нежитлового будинку, приміщення у 
задовільному технічному стані, комунікації підведені, але не підключені. Вартість 
об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 3143000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом 
оціночної діяльності ТОВ «Оцінка-Консалт».

Об’єкт не включено до переліку майна, що підлягає приватизації.
Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення торговельного 

об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, ставка 
орендної плати -5%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 13095,83 грн, 
термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Ватутінськінвестбуд», розташоване 
за адресою: вул. Електротехнічна, 11, тел. (044) 548-39-70.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної 
плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж 
розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач 
платежу – КП «Ватутінськінвестбуд», код ЄДРПОУ 30977943, р/р 26008060836145 в 
ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 320649.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280, місячна 
орендна плата (без ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право 
оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, 
які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної 
плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів 
з дня наступного після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються 
за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті 
Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за 
тел.: 546-20-71.

Оголошення про намір передати в погодинну оренду об’єкт, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва. Орендодавець –  Святошинська районна в місті 
Києві державна адміністрація (м. Київ, просп. Перемоги, 97).

Балансоутрнмувач – управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації (м. Київ, вул. Я. Коласа, 6-а, р/р 31557229377862, ЄДРПОУ – 37498536, 
МФО – 820019, тел. 403-30-03, email: orendasviatoshinruo@ukr.net). Характеристика об’єкта оренди: 
нежитлові приміщення на 1 поверсі ДН3 № 789 на вул. Підлісна, 6, загальна площа 71,10 кв.м. Стан 
об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 1219600,0 грн (без ПДВ) станом на 31.10.2018, 
оцінка виконана СОД ПП «Гарант-Експерт». Графік використання об’єкта: пн. 15.00 – 17.00, ср. 
15.00 –  17.00, пт. 15.00-17.00. Запропонована мета використання – проведення занять з дітьми 
гурткової роботи із спортивної секції карате. Орендна ставка – 3 %. Розмір орендної плати за 1 
годину – 6,25 грн.

Запропонований заявниками строк оренди – 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна 

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

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; і
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що ста-

новить подвійну стартову орендну плату.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення 

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

Оголошення орендодавця інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотною НАН України
про намір передати майно в оренду

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України оголошує про намір передати в оренду державне майно НАН України, що 
знаходиться на балансі Інституту та розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154.

№ 
п/ п

Назва органу 
управління

Балансо-
утримувач

Найменування та міс-
цезнаходження об’єкта 

оренди

Загальна 
площа, 

кв. м

Вартість 
майна за 

незалежною 
оцінкою

Реєстровий 
номер майна

Мета вико-
ристання

Максималь-
но можливий 

строк 
оренди

При-
міт-
ка

1
Національна 

академія 
наук України

Інститут 
мікробіології 
і вірусології 
ім. Д.К. За-
болотного 

НАНУ

Частина нежитлового при-
міщення п’ятого поверху 
будівлі науково-адміні-

стративного призначення 
кім. №209, 209А, 211, 

розміщене за адресою: 
м. Київ, вул. Академіка 

Заболотного, 154

60,0

Від 
31.12.2018 

р. за 1 м кв., 
грн.  

12 841,00

05417087.1.ГФУ 
ФФС003

Під інше 
викорис-

тання майна 
(розміщення 
лабораторії)

До 
30.11.2021

2
Національна 

академія 
наук України

Інститут 
мікробіології 
і вірусології 
ім. Д.К. За-
болотного 

НАНУ

Частина нежитлового при-
міщення павільйону П-73А 

(літера Ф) кім.  
№ 14, розміщене за адре-
сою: м. Київ, вул. Академі-

ка Заболотного, 154

21,5

Від 
31.12.2018 

р. за 1 м кв., 
грн. 7 237,00

05417087.1.AAA 
ДЖЖ455

Під інше ви-
користання 
майна (ви-
робництво)

До 
30.11.2021

Інші умови: відшкодування витрат Балансоутримувачу, з урахуванням місць загального користування, а саме: відшкодування комунальних та 
експлуатаційних послуг на утримання орендованого приміщення: відшкодування податку на землю; відшкодування витрат на розміщення оголошення; 
відшкодування вартості незалежної оцінки майна. Укладення договору оренди за типовим зразком, затвердженим постановою Бюро Президії НАН 
України. Обов’язкове здійснення страхування орендованого майна на користь Балансоутримівача на термін дії договору оренди. При надходженні 
двох і більше заяв буде оголошено конкурс на право оренди даного об’єкта.

Кінцевий строк прийняття заяв про оренду: десятий робочий день після опублікування оголошення. 
Місце прийняття заяв про оренду: м. Київ, вул. Заболотного, 154, кім. № 159
Контактна особа: Іванова Олена Петрівна, тел.: (044) 526-32-98, т./факс: (044) 526-90-06, E-mail: ivanova_28@ukr.net 
Інша Інформація: додатково інформацію розміщено на сайтах www.usnan.org.ua, www.imv.kiev.ua

ДО УВАГИ КИЯН!

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВ-
СЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» інформує 
про намір здійснити повний перегляд тарифів на послуги з централізованого 
опалення і централізованого постачання гарячої води для розрахунків зі 
споживачами категорії «населення» та на послуги з постачання гарячої 
води для розрахунків зі споживачами категорії «бюджетні установи», «інші 
споживачі» «релігійні організації», «управителі багатоквартирних будинків». 
Перегляд тарифів обумовлено наступними факторами:

– підвищенням ціни природного газу (без урахування податку на додану 
вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу) для всіх 
категорій споживачів з 01.05.2019 на 15,2% (з 6235,51 грн/1 тис. м куб до 
7184,80 грн/1 тис. м куб) відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 № 867;

– зміною рівня тарифів (підвищення) на виробництво теплової енергії СП 
«КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для всіх категорій споживачів в 
середньому на 19%, розрахованих з 01.05.2019 відповідно до постанови 
НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 та наданих до НКРЕКП на встановлення;

– зростанням тарифів на централізоване водопостачання ПрАТ «Київ-
водоканал» на 13,9% встановлених постановою НКРЕКП від 25.01.2019  
№ 58 на рівні 9,01 грн за м куб у порівнянні з 7,91 грн за м куб, врахованих 
у діючих тарифах на теплову енергію;

– підвищенням договірної ціни на постачання електричної енергії на 
5% згідно до укладеного Договору «Про постачання електричної енергії 
споживачу» від 27 грудня 2018 року між КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ 
«КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» з огляду на впровадження нової моделі 
ринку електричної енергії України;

– зміною річного плану виробництва, транспортування та постачання 
теплової енергії (зменшення на 14% у зв’язку з підвищенням температури 
зовнішнього повітря під час опалювального періоду у м. Києві та встанов-
ленням будинкових приладів обліку тепла) тощо. 

Додатково враховано компенсацію втрат, понесених КП «КИЇВТЕПЛО-
ЕНЕРГО», які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, 
встановлення та їх оприлюднення уповноваженим органом.

Відповідні тарифи розраховані згідно з Постановою КМУ від 01.06.2011 
№ 869 та надані до виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для встановлення з 01.05.2019. 

Тарифи з 01.05.2019 з урахуванням відшкодування втрат, які 
виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, вста-

новлення та їх оприлюднення уповноваженим органом. 
Тариф на послугу з централізованого опалення для здійснення 

розрахунків зі споживачами категорії «населення» 
Проект тарифів 2003,81 грн за 1 Гкал з ПДВ; 48,36 грн за 1 кв.м на 

місяць з ПДВ
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 

для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення» 
Проект тарифів 117,17 грн/куб.м з рушникосушильниками з ПДВ; 108,33 

грн/куб.м з ПДВ без рушникосушильників
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «бюджетні 

установи» 
Проект тарифів 119,64 грн/куб.м з ПДВ

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «інші спо-

живачі» 
Проект тарифів 120,70 грн/куб.м з ПДВ

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «релігійні 

організації» 
Проект тарифів 106,19 грн/куб.м з ПДВ

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 
для здійснення розрахунків з «управителями багатоквартирних 

будинків» 
Проект тарифів 114,65 грн/куб.м з ПДВ з рушникосушильниками; 106,00 

грн/куб.м з ПДВ без рушникосушильників
Тарифи, що будуть застосовуватися після періоду відшкодування 

втрат 
Тариф на послугу з централізованого опалення для здійснення 

розрахунків зі споживачами категорії «населення»
Проект тарифів 1986,14 грн за 1 Гкал з ПДВ; 47,94 грн за 1 кв.м на 

місяць з ПДВ
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 

для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «населення»
Проект тарифів 116,24 грн/куб.м з рушникосушильниками з ПДВ; 107,47 

грн/куб.м з ПДВ без рушникосушильників
Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «бюджетні 

установи» 
Проект тарифів 118,79 грн/куб.м з ПДВ

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «інші спо-

живачі» 
Проект тарифів 119,84 грн/куб.м з ПДВ

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 
для здійснення розрахунків зі споживачами категорії «релігійні 

організації» 
Проект тарифів 105,34 грн/куб.м з ПДВ

Тариф на послугу з централізованого постачання гарячої води 
для здійснення розрахунків з «управителями багатоквартирних 

будинків» 
Проект тарифів 113,73 грн/куб.м з ПДВ з рушникосушильниками; 105,15 

грн/куб.м з ПДВ без рушникосушильників
З більш детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному 

сайті КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»: 
https://kte.kmda.gov.ua

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів від 
моменту публікації даного оголошення (згідно Наказу № 390 від 30.07.2012 
року) у газеті «Хрещатик» від 05.03.2019. Пропозиції надавати на адресу для 
листування: 01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5 або на електронну адресу 
info@kte.kmda.gov.ua

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого подана заява

Назва органу 
управління

Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, 
назва, юридична адреса, контактний 

телефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування місцезнахо-
дження

загальна 
площа, 

кв.м

вартість майна 
за незалежною 

оцінкою, грн 
(без ПДВ)

максималь-
но можливий 
строк оренди

мета викорис-
тання

Державний 
концерн 

«Укроборон-
пром»

14308138. Державне підприємство 
«Науково-дослідний інститут «Квант», 

03150, м. Київ, вул. Івана Федорова, 4. 
тел. 284-74-74; 289-95-15

Нерухоме 
майно -нежилі 

приміщення

м. Київ, вул. 
Івана Федо-

рова, 4
921,4

20199 000,00 
станом на 
30.09.2018

2 роки 11 
місяців

Розміщення 
науково-
дослідної 
установи

Умови
проведення конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого 
майна – нежитлових приміщень загальною площею 921,4 м2, які зна-
ходяться за адресою: вул. Івана Федорова, 4, м. Київ, і обліковується 

на балансі Державного підприємства «Науково- 
дослідний інститут «Квант»

І. Загальні положення
1. Ці умови розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного 

та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна» та з метою визначення процедури проведення конкурсу на 
право оренди  нерухомого державного майна у  випадках,  передбачених чинним 
аконодааством України.

2. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонує найбільшу орендну 
плату при забезпеченні виконання інших Умов конкурсу.

II. Умови проведення конкурсу
Умови конкурсу на право укладання договору оренди:
1. Учасник конкурсу повинен мати спеціальний дозвіл на провадження діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею.
2. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових 

орендних плат -302985,00 грн (без ПДВ) або падати банківську гарантію (відповідно 
до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 
робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати проведення   конкурсу гарантійний 
внесок має бути перерахований на рахунок 26002052742751 в Печерській філії ПАТ 
КБ «Приватбанк» м. Києва, МФО 300711, одержувач: Державне підприємство «На-
уково-дослідний інститут «Квант», код за ЄДРПОУ 14308138, призначення платежу: 
«Сплата гарантійиого внеску від учасника конкурсу з оренди».

3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – вересень 
2018 p., яка без урахування ПДВ становить 50497,50 грн, при орендній ставці 3%, 
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.

4. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення науково-дослідної установи.
5. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно 

з договором оренди.
6. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, 

санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
7. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-

жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди в розмірі подвійної орендної плати, який буде зарахований в 
рахунок орендної плати за перший та останній місяці оренди.

Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно 
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь 
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта 
оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії стра-
хового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування 
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику 
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди 
за інших рівних умов.

9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану не-
залежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання 
орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

11. Заборона суборенди, відчуження, приватизації та перехід права власності 
орендованого майна до орендаря або третіх осіб.

12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору 
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, 
яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання про-

екту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю 
підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього 
строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається. 

14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу 
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується 
орендодавцю і до державного бюджету відповідно до пропорцій, визначених Мето-
дикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786. 
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906 зі змінами, 
та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються 
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної 
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами. 

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами 
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учас-
никами з кроком 1% від початкової плати торгів. Основним критерієм визначення 
переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання 
нових умов конкурсу. Стартова орендна плата визначається за Методикою розра-
хунку і порядком використання плати за оренду майна державної форми власності, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі мате-
ріали: заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс: 
документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання 
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку 
з учасником та з зазначенням банківських реквізитів; відомості про претендента:

а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника 
юридичної особи: засвідчені в установленому порядку копії установчих документів: 
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з 
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку 
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; 

б) для фізичної особи; копію документа, що посвідчує особу, або належним чином 
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку 
(за останній звітний період): інформацію про відсутність застосування до заявника 
санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі). 

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати 
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству 
України. Матеріали від Претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на 
засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 
3 робочих дні (до 16.00 останньою дня) до дати проведення конкурсу з викорис-
танням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, 
у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за 
наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва 
балансоутримувача) та дати і номера газети, в якому опублікована інформація про 
об’єкт оренди за адресою: м. Київ, вул. Івана Федорова, 4. 

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за 
принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дня 
опублікування цієї інформації в офіційних ЗМІ. Якщо вказаний строк припадає на 
вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день об 
11.00. Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи 
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць 
оренди в печатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної 
комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується 
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу. Ознайомитися з об’єктом оренди 
можна в робочі дні та години за місцем його розташування.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за теле-
фонами: 284-39-59: 289-95-15; 289-74-74.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 33,0 кв. м, розташоване в житловому будинку 

за адресою: вулиця Старонаводницька, буд. 6А. Забезпечення комунікаціями: ЦО, ХВП, електропостачання – є, технічний стан – задовільний.
Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2018 – 1088000 грн без ПДВ, оцінка здійснена фізичною особою – підприємцем Работською К. В.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (про-

вулок Мар’яненка, 7, 280-44-53). За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення кафе, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи (п. 13.2 Методики), терміном на 2 роки 364 дні. Орендна ставка – 6 %,  розмір орендної плати за перший місяць оренди 
(коригується на індекс інфляції) – 5440,0 грн без ПДВ.

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

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, вул. 
М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за  телефоном 280-15-39.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, за-
твердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі-Положення, і отримала позитивний висновок 
рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової 
заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти 
майно в оренду, подають:

– заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення: і
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату. Реквізити 

банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше 
ніж розмір мінімапьної заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач платежу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Печерського району м. Києва», р/р 26001192399100 Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211;

– Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звертатись за телефонами до підприємства – балансоутримувача.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

передати майно в оренду 
Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району» (р/р 26008302839918, ТВБВ 

№10026/0159 філії ГУ по м. Києву та Київській обл. AT «Ощадбанк» Код банку 322669 ІПН № 349662526590) Місцезнаходження об’єкта – вул. 
Деревлянська, 19Б, загальна (корисна) площа об’єкта, кв.м — 88,1.Тип будинку – житловий, характеристика об’єкта оренди – 1-ий поверх, 
технічний стан об’єкта задовільний, є комунікації. Оціночна вартість об’єкта оренди, грн без ПДВ 1901930,00. Дата оцінки 31.01.2019. Суб’єкт 
оціночної діяльності TOB «Торговий Дім «Ріелтор-Україна». Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення перукарень 
(заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата 
буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Орендна ставка 3%.Розмір стартової / місячної орендної плати, грн без ПДВ 
4754,83 (коригується на індекс інфляції). Строк оренди 2 роки 364 дні. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають: заяву 
про оренду і документи за формою і переліком, визначиним у додатку 4 до Положення; документ, що засвідчує сплату першої частини 
авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року. Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звернутись до бапансоутримувача: 04050, м. Київ, вул. 
Білоруська, 1, тел. 483-98-11. Термін прийняття заяв про оренду – приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого 
дня, наступного за датою публікації.

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, к. 512 або к. 208. Телефон для довідок: 235-00-77.
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Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує 
про намір передати майно в оренду

Характеристика об’єкта оренди:  нежитлове приміщення першого поверху 
загальною площею 127,40  кв. м, розташоване в житловому будинку за адре-
сою: Михайла Бойчука, буд. 17/10. Забезпечення комунікаціями та технічний 
стан – задовільний. Вартість об’єкта оренди станом на 31.07.2018 – 2990000 
грн без ПДВ, оцінка здійснена ТОВ «Трибьют – Консалтинг».

Балансоутримувач:   комунальне   підприємство   «Керуюча   компанія   з  
обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (провулок 
Мар’яненка, 7, 280-44-53, р/р 26001192399100  Публічне акціонерне товариство  
«УкрСиббанк»,  МФО:  351005, ЄДРПОУ: 35692211).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення 
офісу, терміном на 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 8 %, розмір орендної плати за перший місяць оренди 
(коригується на індекс інфляції) –  18713,33 грн без ПДВ.

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

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступ-
ного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича 
– Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення 
про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі-По-
ложення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту 
про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, 
не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі 
документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які 
мають намір взяти майно в оренду, подають:

заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до По-
ложення; і

документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у 
розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами 
до підприємства -балансоутримувача.

Оголошення про намір передати в погодинну оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територі-
альної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, 
просп. Перемоги, 97).

Балансоутримувач – управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміні-
страції (м. Київ, вул. Я. Коласа, 6 А, р/р 31554200377862, ЄДРПОУ – 37498536, МФО – 820019, тел. 403-30-03, email: 
orendasviatoshinruo@ukr.net). Характеристика об’єктів оренди:

1) нежитлові приміщення на 1 поверсі СЗШ № 197 на вул. Василя Кучера, 6А, загальна площа 47,50 кв.м. Стан об’єкта 
задовільний. Оціночна вартість об’єкта -906250,0 грн. (без ПДВ) станом на 31.10.2018, оцінка виконана СОД ФОП 
Чебаковим О.І. Графік використання об’єкта: вт. 14.30-19.30, чт. 14.30-19.30. Запропонована мета використання – про-
ведення навчально-тренувальних спортивних занять. Орендна ставка – 3%. Розмір орендної плати за 1 годину – 4,71 грн;

2) нежитлові приміщення на 2 поверсі СЗШ № 281 на бульв. Кольцова, 7Б, загальна площа 90,70 кв.м. Стан об’єкта 
задовільний. Оціночна вартість об’єкта -1654630,0 грн. (без ПДВ) станом на 31.10.2018, оцінка виконана СОД ФОП 
Чебаковим О.І. Графік використання об’єкта: вт. 14.30-20.00, чт. 14.30-20.00. Запропонована мета використання – про-
ведення навчально-тренувальних спортивних занять. Орендна ставка – 3%. Розмір орендної плати за 1 годину – 8,61 грн;

3) нежитлові приміщення на 1 поверсі СЗШ № 55 на вул. Осіння, 35, загальна площа 66,40 кв.м. Стан об’єкта за-
довільний. Оціночна вартість об’єкта – 1157490,0 грн. (без ПДВ) станом на 31.10.2018, оцінка виконана СОД ФОП 
Чебаковим О.І. Графік використання об’єкта: пн. 18.00-21.00, вт. 18.00-21.00, ср. 18.00-21.00, чт. 18.00-21.00, сб. 
09.00-12.00. Запропонована мета використання — проведення курсів з підготовки водіїв. Орендна ставка – 15%. 
Розмір орендної плати за 1 годину – 30,11 грн.

Запропонований заявниками строк оренди – 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), 
далі-Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам норма-
тивно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі 
документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; і
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну 

стартову орендну плату.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголошення за адресою:  

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

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

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення 
цокольного поверху загальною площею 15,10 кв. м, роз-
ташоване за адресою: Алматинська вул., 4 в житловому 
будинку. Технічний стан приміщення задовільний, комунікації 
в наявності, присутнє водопостачання.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2018 – 148990,00 
грн без ПДВ.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9г, тел. 517-74-11).

За заявою ініціатора цільове використання та строк 
оренди: розміщення громадських та благодійних організацій 
(1 %), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 124,16 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані 

інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 

стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно 
до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти 
майно в оренду, подають:

заяву і документи за формою і переліком, визначеним 
у додатку 4 до цього Положення;

документ, що засвідчує сплату першої частини авансової 
орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату.

Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Дніпровського району 
м. Києва» – для внесення платежу:

Адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г
п/р 26008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 39606435
ІПН 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 

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

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІТІС» повідомляє про 
наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел викидів (ДВ) для об’єкта за адресою: 04050, місто 
Київ, Шевченківський район, вул. Глибочицька, буд. 17-М.

Джерелами утворення ЗР є дев’ять котлів WESSEXMODUMAXWM 220/660heтa 
Блок кондиціонерів NEOCLIMANU24AH1. Викидається 7 найменувань забрудню-
ючих речовин: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту. Оксид вуглецю, Ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), Метан, Вуглецю 
діоксид, Азоту (1) оксид [N2О|. Фреони (Гідрофторвуглеці).

Усього ЗР та парникових газів 0,023 т/рік (крім вуглецю діоксиду 44,87 т/рік) від 
4-х стаціонарних ДВ.

Аналіз даних інвентаризації ДВ свідчить про те, що фактичні викиди ЗР менші, 
ніж нормативні гранично-допустимі викиди (ГДВ), а порогові значення не пере-
вищені. Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян 
щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до Сектору еко-
логії Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації в м. Києві. 01030,  
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, тел.: 044-226-23-52.

В зв’язку з розглядом в Окружному адміністративному суді м. Києва справи 
№ 826/16919/18 прошу опублікувати в наступному номері газети «Хрещатик 
Київ» оголошення такого змісту:

«14.03.2019 о 13:00 в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва 
(м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судового засідання № 7) відбу-
деться розгляд справи № 826/16919/18 за позовом Сандалової Г. О. до Київської 
міської ради про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської 
ради від 27.11.2009 №695/2764 «Про затвердження детального плану території 
району Осокорки у Дарницькому адміністративному районі м. Києва».

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації:

1) вул. Сабурова, 6, загальна площа – 155,50 кв.м, 2 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – на-
дання освітніх послуг (погодинно), а саме проведення навчально-тренувальних занять з олімпійського карате, вартість 
об’єкта оренди 2744100,00 грн, ставка орендної плати – 4%, місячна орендна плата (без ПДВ) -1174,01 грн, термін 
оренди 2 роки 364 дні. Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280, місячна орендна 
плата без (ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Балансоутримувач – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 277 з 
поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, розташована за адресою: вул. Сабурова, 6;

2) просп. Маяковського, 3-Г, загальна площа 71,30 кв.м, 2 поверх, мета використання за заявою ініціатора 
оренди – надання освітніх послуг (погодинно), а саме проведення навчально-тренувальних занять з олімпійського 
карате, вартість об’єкта оренди – 1258300,00 грн, ставка орендної плати – 4 %, місячна орендна плата (без ПДВ) 
-1230,59 грн, термін оренди 2 роки 364 дні. Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280, 
місячна орендна плата без (ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Балансоутримувач – школа І-ІІІ ступенів № 275 
імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва, розташована за адресою: просп. Маяковського, 3-Г.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня наступного після розміщення 
оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління Голосіївської районної 
в місті Києві державної адміністрації:

1. вул. Тарасівська, 38, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого -72,0 кв. м, корисна площа якого – 40,40 
кв.м, розташоване у підвалі жилого будинку, приміщення у задовільному технічному стані з підведеними комунікаціями. 
Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 1 338 000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП 
Богатиренко І.О. Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють 
побутове обслуговування населення, ставка орендної плати – 4 %, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) -4 504,60 
грн., термін оренди 2 роки 364 дні.

2. вул. Набережно-Корчуватська, 92, нежитлове приміщення загальною площею 46,9 кв. м, корисна площа якого – 
40,40 кв. м, розташоване на 1-му поверсі жилого будинку, приміщення у задовільному технічному стані з підведеними 
комунікаціями без водопостачання та теплоенергії. Вартість об’єкта оренди станом на 31.11.2018 – 802 560,00 грн. Оцінка 
проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чебаков О.І. Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення 
громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, ставка орендної 
плати – 1,2 %, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 1 071,45 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

3. просп. Науки, 10, загальна площа нежитлового приміщення – 107,6 кв.м, корисна площа якого – 71,9 кв.м, розта-
шоване на 1-му поверсі жилого будинку, приміщення у незадовільному технічному стані з підведеними комунікаціями. 
Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 – 2 442 760,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП 
Чебаков О.І. Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення офісних приміщень, ставка орендної плати –  
8 %, місячна орендна плата (без ПДВ) – 16 513,06 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач об’єктів комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голо-
сіївського району м. Києва», розташоване за адресою: просп. Голосіївський, 17-б, м. Київ, 03039, тел. (044) 546-39-17. 
Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну 
стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одер-
жувач платежу – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району  
м. Києва», р/р 26003056148677 в Філіалі «КиївСіті» АТКБ «Приватбанк», МФО 380775, код ЄДРПОУ 32375554. Відповідно 
до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн коригується на індекс 
інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які 
передбачають більші орендні ставки, згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади 
міста Києва. Прийом заяв про оренду зазначених нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня, наступного 
після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. Голосіївський, 42, каб. 216. Отримати 
довідкову інформацію можна за тел.: 281-66-23, 281-66-24.

Заява про екологічні наслідки діяльності
Передбачається будівництво житлового комплексу 

з вбудовано-прибудоваиим дошкільним закладом та 
пунктом централізованої системи пожежного спосте-
реження по вул. Євгена Сверстюка, 54 у Дніпровському 
районі м. Києва. Споруда, що проектується, включає 
в себе: житлову частину з 368 квартир, вбудовано-
прибудований паркінг на 50 машиномісць, вбудовані 
приміщення громадського та комерційного призна-
чення та вбудовано-прибудований дошкільний заклад.

Водопостачання, водовідведення, електропостачан-
ня, теплопостачання і дощова каналізація плануються 
від централізованих інженерних мереж міста, в межах 
діючих обсягів відповідних ТУ. Об’єкт не відноситься 
до екологічно небезпечних, згідно постанови КМУ 
від 28.08.13 р. № 808.

Вплив на геологічне середовище, водне середови-
ще, грунти, мікроклімат, на тваринний світ незначний. 
Залишковий вплив буде здійснюватись на повітряне 
середовище, будуть впливати викиди забруднюючих 
речовин з відпрацьованими газами автомобілів, що 
зберігаються у паркінгу, викиди від вентиляційних 
труб комплексу. У повітря будуть надходити: оксиди 
азоту, окис вуглецю, вуглеводні граничні С12-С19, 
метан, ртуть, парникові гази, кислота сірчана, сажа, 

сірчистий ангідрид, бенз(а)пірен, аміак. Загальна 
кількість викидів забруднювальних речовин складає 
0,34 г/с, 0,68т/рік. Викиди забруднюючих речовин 
від об’єкта не створюють небезпечних концентрацій 
у атмосфері в районі розташування, вплив об’єкта 
на атмосферне повітря в межах нормативів. Вплив 
на атмосферне середовище пом’якшується завдяки 
відведенню викидів, у тому числі автотранспорту, на 
значну висоту.

Внаслідок реалізації проекту можливе утворення 
відходів твердих побутових відходів. Збір, збереження 
та вивезення відходів для знешкодження спеціалізова-
ними організаціями виключає їх вплив на навколишнє 
середовище в районі розміщення об’єкта.

Знесення зелених насаджень можливе лише після 
сплати компенсаційної вартості і отримання відпо-
відного ордеру згідно Постанови КМУ від 01.08 2006 
р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення 
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах». 
Залишковий вплив від усіх джерел впливу в межах 
нормативів.

З пропозиціями та зауваженнями просимо звер-
татися протягом місяця до Дніпровської РДА за 
адресою: бульвар Праці,1/1, м. Київ, 02094, телефон: 
+38 (044) 559-10-73.

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 адміністрації. Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація  
03020 м. Київ

просп. Повітрофлотський, 41.  
Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» 03186 м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 6. 
Нежитлове приміщення підвального поверху, яке розташоване в житловому будинку (частина будинку ) за адресою: вул. Авіа-

конструктора Антонова, 2/32, корп. 5, загальною площею 115,60 кв. м та корисною площею 115,60 кв. м. Технічний стан приміщення 
задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями. Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про вклю-
чення об’єкта до переліку майна,  що  підлягає  приватизації, не  приймалося.  Ринкова  вартість  майна  проведена 31.01.2019 ТОВ 
«Консалтингове підприємство «Оріяна» станом на 31.12.2018 і становить 1139500,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета 
використання: розміщення комунального підприємства, розмір орендної ставки становить 1% від вартості майна (розмір місячної 
орендної плати становить 949,58 грн (без ПДВ)). Приміщення можна використовувати і для інших цілей.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року – м. Київ 03186, вул. Левка 
Мацієвича, 6, (Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського 
району м. Києва» р/р № 26000261583 ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 Код ЄДРПОУ 35756919, електронна пошта-kab8@ukr.net).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди протягом 
робочого часу: 249-43-95, 249-43-70, електронна пошта– kab8@ukr.net, адреса: вул. Левка Мацієвича, 6 кімн. № 8, 10.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою публікації, за 
адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Тел. для довідок: 
207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

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

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення підвального поверху загальною 

площею – 146,76 кв. м. розташоване за адресою: Празька вул., З в житловому будинку. Технічний 
стан приміщення задовільний, проходять комунікації в наявності, присутнє водопостачання та 
електропостачання

Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 4522000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житловою 

фонду Дніпровською району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9г, тел. 517-74-11).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення суб’єктів госпо-

дарювання, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами 
спорту (3%), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 11 305,00 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призна-

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

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього Положення:
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що 

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

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

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

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

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення підвалу загальною площею 53,30 

кв. м, розташоване за адресою:Русанівський бульвар, 12 в житловому будинку. Технічний стан 
приміщення задовільний, комунікації в наявності, відсутнє водопостачання.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 – 560000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9г, тел. 517-74-11).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення складу (6%), 

термін оренди 2 роки 364 дні.
Місячна орендна плата – 2800,00 грн, без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призна-

чення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої 

орендної ставки.
Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього Положення;
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що 

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

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

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

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

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення підвалу загальною площею 174,10 
кв. м, розташоване за адресою: вул. С. Стальського, 24 в окремо розташованій нежитловій 
будівлі. Технічний стан приміщення задовільний, комунікації в наявності.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 – 1628000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровською району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9г, тел. 517-74-11).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення кафе, бу-

фету, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи (6%), термін оренди 2 роки 364 дні.
Місячна орендна плата – 8140,00 грн, без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призна-

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

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього Положення;
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що 

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

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

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

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери 
управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації:

– вул. Закревського, 47, нежитлове приміщення загальна площа якого – 364,20 
кв. м. корисна 312,00 кв. м, розташоване на 1-му поверсі нежитлового будинку, при-
міщення у незадовільному технічному стані, комунікації підведені, але не підключені. 
Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 – 6305030,00 грн. Оцінка проведена 
суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Канзас Ріал Естейт».

Мета використання за заявою ініціатора оренди розміщення суб’єкта господа-
рювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними 
видами спорту, ставка орендної плати – 3 %, стартова місячна орендна плата (без 
ПДВ) -15762,58 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Ватутінськінвестбуд», розташоване 
за адресою: вул. Електротехнічна, 11, тел. (044) 548-39-70.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної 
плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж 
розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач 
платежу КП «Ватутінськінвестбуд», код ЄДРПОУ 30977943, р/р 26008060836145 в 
ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 320649.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280, місячна 
орендна плата (без ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право 
оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, 
які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної 
плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня 
наступного після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна 
адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.
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Власники картки киянина 
отримають знижки на соціальний хліб

«ОСНОВНИЙ акцент, який ми 
сьогодні робимо, це продаж хліба 
за карткою киянина пільговим 
категоріям громадян. Знижка 
буде різна, залежно від категорії. 
Я сподіваюся, що в тестовому 
режимі до кінця тижня почнуть 
працювати за цією системою пер-
ші точки продажу «Київхліб», і 
протягом березня усі 150 кіосків 
підприємства, які є у місті, будуть 
долучені до програми. Основний 
момент, який ми повинні зрозумі-
ти, що саме картка киянина буде 
давати можливість вираховувати 
конкретну пільгу», – зазначила 
Марина Хонда.

Вона пояснила, що система зни-
жок визначена Меморандумом 
про співпрацю між Київською 
міською державною адміністра-
цією та ПрАТ «Київхліб», який 
було підписано у грудні 2018 року. 
Згідно з Меморандумом власни-
ки картки киянина поділені на 5 
категорій. Кожна з цих категорій 
має свій розмір знижки. Власники 
картки киянина, які не мають пільг, 
зможуть купувати соціальні сорти 
хліба зі знижкою 20%.

Ідентифікація пільговиків 
буде здійснюватися за допомо-

гою встановлених терміналів АТ 
«Ощадбанк» шляхом зчитування 
інформації з електронних карток 
покупців.

Один власник картки киянина 
зможе придбати зі знижкою одну 
одиницю продукції в день на ви-
бір: батон «Фірмовий» 0,5 кг, хліб 
«Фірмовий український» 0,95 кг 
або хліб пшеничний «Фірмовий» 
0,65 кг. Такі заходи запроваджені 
з метою уникнення можливості 
будь-яких спекуляцій із викорис-
танням картки щодо скуповування 
виробів великими партіями.

«Коли хліб реалізовувався за 
фіксованими цінами, у нас були 
випадки скуповування продук-
ції підприємцями, які його пере-
продували за ринковими цінами. 
Оскільки ж є позиція, що хліб має 
бути доступний саме соціально 
незахищеним верствам населення, 
була встановлена нова система 
знижок для пільговиків», – під-
креслила Марина Хонда.

У «Київхлібі» повідомили, що 
ціна на зазначені сорти виробів 
буде вираховуватися щоквар-
тально як середньороздрібна, 
на основі цін на аналогічну про-
дукцію (батон, хліб український, 

хліб пшеничний) у супермаркетах 
міста. За цією ціною придбати 
перераховану продукцію може 
будь-який споживач без картки 
киянина.

У той же час, власники картки 
купуватимуть соціальні сорти хліба 
зі знижками від 20% до 70%. Такі 
знижки діятимуть окремо для 
кожної категорії.

За словами заступника на-
чальника Головного управління 
Ощадбанку у Києві та Київській 
області з роздрібного бізнесу Олега 
Римарева, наразі оформлено 630 
тисяч карток киянина, за якими 
кияни можуть користуватися за-
значеними пільгами.

«Наразі ми забезпечили тер-
мінальним обладнанням усі кі-
оски. Ми знаходимося на завер-
шальному етапі, і сподіваюсь, 
що зазначена система запрацює 
досить швидко», – зазначив Олег 
Римарев.

Заплановано, що у повному 
обсязі система надання знижок на 
батон «Фірмовий», хліб «Фірмовий 
український» або хліб пшеничний 
«Фірмовий» за карткою кияни-
на запрацює наприкінці березня 
2019 року.

У березні 2019 року в об’єктах роздрібної торгівлі приватного акціонерного 
товариства «Київхліб» знижка на хліб та хлібобулочні вироби для власників 
картки киянина надаватиметься залежно від їх пільгової категорії. Про це під 
час прес-конференції повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда. Система знижок на хліб фірмовий (батон «Фірмовий», хліб «Фірмовий укра-

їнський», хліб пшеничний «Фірмовий») для власників картки киянина

№ 
п/п Категорія Розмір 

знижки

1.

Кияни – члени сімей осіб, загиблих або померлих та члени 
сімей киян, загиблих або померлих внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її про-
ведення, перебуваючи безпосередньо в районах анти-
терористичної операції у період її проведення, під час 
безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначе-
них заходів. 70%
Кияни – члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в 
масових акціях громадського протесту, що відбулися у пері-
од з 21 листопада 2013 р. до 21 лютого 2014 р., осіб, яким 
посмертно присвоєно звання Герой України за громадську 
мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституцій-
них засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане 
служіння українському народові, виявлені під час Револю-
ції Гідності.

Діти-сироти.

Праведники Бабиного яру.

2.

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні 
(яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), в’язні 
концентраційних таборів, гетто, та інших місць примусового 
тримання, визнані особами з інвалідністю від загального 
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

60%

3. Діти з інвалідністю з дитинства. 50%

4. Непрацюючі пенсіонери. 25%

5. Інші власники картки киянина. 20%


