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19 березня 2019 р.
№5 (5197)

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

13 березня 2019 року м.Київ № 535

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 – 15.

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 15

до постанови Центральної виборчої комісії
від 13 березня 2019 року № 535

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 № 213

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Крамаренко Наталія Іванівна, 1954 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Тимошенко Ю.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:
Трусова Марина Валеріївна, 1986 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Тимошенко Ю.В. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кузьменко Тетяна Олегівна, 1986 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:
Васьковська Тетяна Вікторівна, 1974 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 215

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кацович Вадим Олександрович, 1982 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:
Кружаєв Руслан Олегович, 1979 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Мороза О.О. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Король Людмила Юріївна, 1968 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Бойка Ю.А. (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:
Сусленко Олександр Володимирович, 1977 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Бойка Ю.А. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 217

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Савенко Таміла Павлівна, 1937 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:
Мустафаєва Ірина Миколаївна, 1965 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 222

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Назаренко Микола Борисович, 1954 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:
Тесля Наталя Анатоліївна, 1958 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Мороза О.О. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 223

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Хмара Тетяна Іванівна, 1960 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Мороза О.О. (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:
Романюк Олександр Віталійович, 1994 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

14 березня 2019 року м.Київ № 547

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 особисті заяви 
членів окружних виборчих комісій про складення ними своїх 
повноважень, 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 – 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 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 – 16.

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 16
до постанови Центральної виборчої комісії

від 14 березня 2019 року № 547

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 № 212
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Плахотнюк Валентина Володимирівна, 1969 року народження 

– секретаркомісії, від кандидата на пост Президента України 
Литвиненко Ю.Л. (у зв’язку з внесенням подання про заміну 
члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандида-
туру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити секретарем цієї 
комісії:

Сидорова Ірина Вікторівна, 1961 року народження – від кан-
дидата на пост Президента України Литвиненко Ю.Л. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Редченко Людмила Володимирівна, 1969 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Литвиненко Ю.Л. (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:
Христофор Віктор Степанович, 1989 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Литвиненко Ю.Л. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 219

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Корнійчук Майя Петрівна, 1978 року народження – від кан-

дидата 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 цієї комісії:
Бернацька Вікторія Володимирівна, 1983 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Кармазіна Ю.А. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 223

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Калініна Марина Василівна, 1971 року народження – від кан-

дидата 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 цієї комісії:
Семаш Володимир Адамович, 1950 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Кармазіна Ю.А. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Нескоромюк Сергій Михайлович, 1982 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:
Петренко Євгеній Віталійович, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

15 березня 2019 року м.Київ № 558

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, звернення окружних 
виборчих комісій про дострокове припинення повноважень 
члена комісії, який двічі і більше разів не з’явився на засідання 
виборчої комісії без поважних причин, та про звільнення від 
виконання обов’язків голови комісії без припинення членства 
в комісії у зв’язку із систематичним невиконанням покладених 
на нього обов’язків, а також додані до них матеріали, відповід-
но до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини 
третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, 
десятої, одинадцятої статті 23, частин четвертої – шостої, вось-
мої, 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 – 23.

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 23

до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 березня 2019 року № 558

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:
Бойко Ганна Олегівна, 1982 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О. (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:
Остапенко Євген Сергійович, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 212

Припинити достроково повноваження члена комісії:
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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, 21, нежитлове приміщення загальна площа якого – 17,13 кв. м, корисна – 11,35 
кв. м, розташоване на 2-му поверсі нежитлового будинку, приміщення у задовільному технічному стані 
з підведеними комунікаціями окрім теплопостачання. Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2018 – 
312320,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Глобал апрайзер груп».

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення складу, ставка орендної плати – 6 %, 
стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 1561,60 грн, термін оренди 2 роки 364 дні. 

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва», розташоване за адресою: вул. М. Закревського, 15, тел. (044) 546-39-17.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають: 
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду; 
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 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 «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району  
м. Києва», код ЄДРПОУ 39605452 ТВБВ № 10026/066 АТ «ОЩАДБАНК», МФО 322669, р/р 26008301848234.

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 до-
відкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

Кредитна спілка «Моя Скарбниця»
(ідентифікаційний код 25943180)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів кредитної 
спілки, які відбудуться 20 квітня 2019 року об 11.00  

за адресою: м. Київ, вул. Народна, 29

Порядок денний: 
1. Звіт Спостережної ради. 
2. Звіт Правління.
3. Звіт Кредитного комітету.
4. Звіт Ревізійної комісії.         
5. Затвердження річних результатів діяльності Кредитної спілки.
6. Затвердження переліку аудиторських компаній на проведення аудиту. 
7. Різне.

Для участі у чергових Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує 
особу,  довіреність на право участі у зборах.

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. Єреванська, 32, загальною площею 94,70 кв. м та корисною площею 94,70 кв, м. Технічний стан приміщення задо-
вільний, приміщення забезпечено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта до переліку майна, що 
підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова вартість майна проведена 09.01.2019 ФОП Кожемякін С.С. станом на 
31.12.2018 і становить 1864300,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення бюджетної 
організації, яка утримується за рахунок державного бюджету, розмір орендної ставки становить 3% від вартості майна 
(розмір місячної орендної плати становить 4660,75 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.

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 – Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, 03087, м. Київ, вул. 

Пітерська,12. 
Нежитлове приміщення, яке розташоване на 3-му поверсі в спеціалізованій школі № 71 за адресою: пров. Польовий, 

10, загальною площею 295,20 кв. м та корисною площею 246,0 кв. м. Технічний стан приміщення задовільний, приміщення 
забезпечено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає 
приватизації, не приймалося. Ринкова вартість майна проведена 16.10.2018 ФОП Мовчан В.А. станом на 30.09.2018 і становить 
5592000,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, діяльність якого 
спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, погодинна оренда, розмір орендної ставки становить 
3% від вартості майна (розмір місячної орендної плати (стартова орендна плата) становить 12116,00 грн, розмір орендної 
плати за одну годину становить 25,24 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком використання 
приміщення. Пн. – Пт. з 17.00 до 21.00 (20 год. на тиждень). Приміщення можна використовувати для інших освітніх послуг.

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, 
03087, вул. Пітерська, 12 (Балансоутримувач – Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністра-
ції», р/р № 31558243377847 ГДКУ м. Києва, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37485490, електронна пошта – <RUО6113@i.ua>).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди про-
тягом робочого часу: 242-07-28, 243-65-38, електронна пошта – <RUО6113@i.ua>, адреса: вул. Пітерська, 12, кімн. № 106, 205.

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.

Землянська Любов Володимирівна, 1948 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:
Кириченко Ярослав Васильович, 1974 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 223

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Дуля Василь Михайлович, 1965 року народження – заступник 

голови комісії, від кандидата на пост Президента України Скоцика 
В.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 комісії та призначити заступником голо-

ви цієї комісії:
Рачук Олег Олександрович, 1975 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Скоцика В.Є. 

Секретар Центральної виборчої комісії
Н. БЕРНАЦЬКА 

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

РЕКЛАМА
КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА КИЄВА
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