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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об’єктів, що належать  

до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

Департамент комунальної власності м. Києва оголошує конкурс на право оренди 
нежитлової будівлі загальною площею 7376,30 кв. м, що розташована за адресою: 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 19 літ. А. Строк оренди – 10 років. Цільове вико-
ристання – організація кінопоказів; стартовий розмір орендної плати -569253,0 грн 
(без ПДВ) за місяць, розмір авансової орендної плати – 2277012,0 грн (без ПДВ);

Ознайомитись з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються 
претендентами для участі у конкурсі, можна на веб-сторінці Департаменту ко-
мунальної власності м. Києва (www.gukv.gov.ua) та на офіційному порталі Києва 
(www.kyivcity.gov.ua)

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

1. вул. Велика Китаївська, 6, нежитлове приміщення загальною площею 110,8 кв. м, корисна площа якого – 82,1 кв. м, розташоване на 
1-му поверсі жилого будинку, приміщення у задовільному технічному стані з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 
31.10.2018 – 2 515 410,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чебаков О.І. Мета використання за заявою ініціатора 
оренди -розміщення офісних приміщень, ставка орендної плати – 8 %, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 17 004,17 грн, термін 
оренди 2 роки 364 дні.

2. просп. Науки, 44, корпус 4, загальна площа нежитлового приміщення – 54,10 кв.м, корисна площа якого – 52,4 кв.м, розташоване на 
1-му поверсі жилого будинку, приміщення у незадовільному технічному стані з підведеними комунікаціями: електроенергія, теплоенергія. 
Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 – 866 310,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чебаков О.І. Мета 
використання за заявою ініціатора оренди – розміщення для побутового обслуговування населення, ставка орендної плати – 4 %, місячна 
орендна плата (без ПДВ) – 2 928,13 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

3. вул. Саксаганського, 63/28, загальна площа нежитлового приміщення – 65,30 кв.м, корисна площа якого – 60,10 кв.м, розташоване на 
1-му поверсі жилого будинку, приміщення у незадовільному технічному стані з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом 
на 31.10.2018 – 2 043 340,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чебаков О.І. Мета використання за заявою ініціатора 
оренди -розміщення офісу, ставка орендної плати – 8 %, місячна орендна плата (без ПДВ) -13 812,98 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач об’єктів – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району  
м. Києва», розташоване за адресою: просп. Голосіївський, 17-б, м. Київ, 03039, тел. 525-19-63, 525-14-08. 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 – комунальне підприємство «Керуюча компанія з об-
слуговування 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

18 березня 2019 року м.Київ № 579

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, особисту заяву 
члена окружної виборчої комісії про складення ним своїх повно-
важень та звернення окружних виборчих комісій про дострокове 
припинення повноважень членів цих комісій, 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, 
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 ви-
борів Президента України на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до по-
станов 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», від 15 березня 2019 року № 557 «Про 
новий склад окружної виборчої комісії з виборів Президента 
України територіального виборчого округу № 163 на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року», згідно з 
додатками 1 – 14.

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 14
до постанови Центральної виборчої комісії

від 18 березня 2019 року № 579

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:
 Бут Максим Валерійович, 1973 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Смешка І.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:
Артеменко Світлана Станіславівна, 1984 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Смешка І.П. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 213

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Гнатюк Валентина Володимирівна, 1958 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Данилюка О.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:
Кущенко Олександр Юрійович, 1973 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Данилюка О.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бугай Ганна Юріївна, 1979 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Кармазіна 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:
Головень Олександр Олександрович, 1988 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Кармазіна Ю.А. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Гапоненко Владислав Геннадійович, 1991 року народження – 

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

Припинити достроково повноваження члена комісії:
 Нагорний Роман Вікторович, 1974 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Богословської І.Г. (у 
зв’язку з двома і більше неявками на засідання комісії без по-
важних причин). 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 221

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Діденко Олександр Миколайович, 1949 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Смешка І.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:
Бадія Віктор Олександрович, 1961 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Смешка І.П. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 222

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бойко Олена Володимирівна, 1969 року народження – заступ-

ник голови комісії, від кандидата на пост Президента України 
Смешка І.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 комісії та призначити заступником голо-
ви цієї комісії:

Березний Ігор Володимирович, 1976 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Смешка І.П. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

19 березня 2019 року м.Київ № 588

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 19 березня 2019 року № 588

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:
Вишневський Тарас Андрійович, 1968 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:
Лещенко Віктор Миколайович, 1964 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Соловйова О.М. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Красношапка Сергій Борисович, 1961 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Киви І.В. (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:
Циганій Світлана Олексіївна, 1979 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Киви І.В. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 216

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Танцюра Світлана Миколаївна, 1975 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:
Блануца Андрій Васильович, 1979 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Христофор Віктор Степанович, 1989 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:
Красноліцька Віталія Вікторівна, 1976 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Литвиненко Ю.Л. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 222

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бабич Лариса Іванівна, 1977 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Кривенка В.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:
Гордієнко Олексій Миколайович, 1952 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Кривенка В.М. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Базарова Ірина Василівна, 1968 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Киви І.В. (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:
Барщевська Наталія Миколаївна, 1970 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Киви І.В. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА
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Заява про екологічні наслідки діяльності

Проект першочергових протиаварійних робіт на пам’ятці історії, архітектури та містобуду-
вання місцевого значення (охоронний №350-Кв) за адресою вул.Хрещатик, 40/1 у Шевчен-
ківському районі м. Києва.

Проектована діяльність не входить до списку підвищеної екологічної небезпеки відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 808.

Джерелами впливу на навколишнє середовище при протиаварійних роботах є незначні  
викиди в атмосферне повітря від машин та механізмів ДВЗ, зварювальних приладів, фарбу-
вання конструктивних матеріалів і є тимчасовими.

За період протиаварійних робіт вплив на геологічне, техногенне, соціальне та повітряне 
середовище, грунт, рослинний і тваринний світ допустимий і незначний.

Таким чином, екологічний ризик діяльності, що проектується, виключається.
Проектна діяльність відповідає всім нормам і вимогам законів України на довкілля і не за-

вдасть значного негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Повний перелік засобів і заходів, що гарантують безпеку протиаварійних робіт об’єкта і від-

повідності до вимог природоохоронних норм і правил, які враховані в розділах проекту та ОВНС.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності тери-
торіальної 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 адмі-
ністрації, 03087, м. Київ, вул. Пітерська,12. 

Нежитлове приміщення, яке   розташоване на 1 поверсі в дошкільному навчальному закладі № 
295 за адресою: вул. М. Донця, 17/46, загальною площею 41,0 кв. м та корисною площею 41,0 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 
17.10.2018 ПП «Альянс Експерт» станом на 30.09.2018 і становить 704000,00 грн (без ПДВ). Запро-
понована заявником мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, який провадить 
діяльність у сфері освіти, погодинна оренда, розмір орендної ставки становить 4% від вартості 
майна (розмір місячної орендної плати (стартова орендна плата) становить 2346,67 грн, розмір 
орендної плані за одну годину становить 4,89 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається 
згідно з графіком використання приміщення. Пн., Ср. з 15.30 до 17.30; Вт., Чт. з 15.00 до 17.00; Пт. 
з 15.00 до 16.00 (9 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 адміністрації», 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 протягом 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.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності тери-
торіальної 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 адмі-
ністрації 03087 м. Київ, вул. Пітерська,12. 

Нежитлове приміщення, яке розташоване на 1 поверсі в дошкільному навчальному закладі № 
397 за адресою: вул. Смоленська, 4-А, загальною площею 76,40 кв. м та корисною площею 76,40 
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 
17.10.2018 ПП «Альянс Експерт» станом на 30.09.2018 і становить 1440000,00 грн (без ПДВ). 
Запропонована заявником мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, який 
провадить діяльність у сфері освіти, погодинна оренда, розмір орендної ставки становить 4% 
під вартості майна (розмір місячної орендної плати (стартова орендна плата) становить 4800,00 
грн, розмір орендної плати за одну годину становить 10,00 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата 
визначається згідно з графіком використання приміщення. Пн. – Пт. з 15.00 до 18.00 (15 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 поточною року – м. Київ, 03087, вул. Пітерська, 12. (Балансоутримувач – Управ-
ління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації» р/р № 31558243377847 
ГДКУ м. Києва, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37485490, електронна пошта – <RUО6113@i.ua>)

Контактні дані працівника балапсоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених 
осіб із об’єктом оренди протягом 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. Повітрофлотськнй, 41, Солом’янська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Тел. для довідок: 207-09-30. 207-09-31, 
207-09-32.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 25,9 кв. м, розташоване в 

житловому будинку за адресою: вулиця Старонаводницька, буд. 8Б. Забезпечення комунікаціями: ЦО, електропостачання 
– є, технічний стан – задовільний.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2018 – 808600,0 грн без ПДВ, оцінка здійснена фізичною особою – підпри-
ємцем Щасливою Н. 3.

Балансоутрнмувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 
м. Києва» (провулок Мар’яненка, 7, 254-42-24, 280-10-14, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення офісних приміщень (п. 24.2 Методики), 
терміном на 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 8 %, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 5390,67 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, 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 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 ста-
новить 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 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 – КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району (п/р 26000215681 в АБ Укргаз-
банк») Місцезнаходження об’єкта – вул. Симона Петлюри, 2/4, загальна (корисна) площа об’єкта– 52,5 кв.м. Тип будинку – 
будівля амбулаторного медичного закладу, характеристика об’єкта оренди – 1-ий поверх, технічний стан об’єкта задовільний, 
енергозабезпечення, водозабезпечення, теплозабезпечення. Оціночна вартість об’єкта оренди 2 117 000,00 грн без ПДВ. 
Дата оцінки 31.10.2018. Суб’єкт оціночної діяльності ФОП Богатиренко І.О. Запропоноване цільове використання об’єкта 
оренди – розміщення торговельного об’єкта з продажу окулярів, лінз, скелець в приміщенні лікувально — профілактичного 
закладу. Орендна ставка: 12%. Розмір стартової / місячної орендної плати: 21 170,00 грн без ПДВ (коригується на індекс 
інфляції). Строк оренди 2 роки 364 дні. До заяви (додаток 4 до Положення) про оренду додається документ, що засвідчує 
сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди: вул. Саксаганського, 100, каб. 805, тел. 482-06-85, 
email: chevchcrp@ukr.net. 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.

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 другого поверху загальною площею 142,08 кв. м, розташоване за 
адресою: проспект П. Тичини. 14-В. Вартість Об’єкта оренди станом на 30.11.2018 – 2267000,00 грн без ПДВ.

Балансоутрнмувач: Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації (м. Київ, проспект 
Миру, 6-а, т. 292-03-98).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність 
у сфері освіти на площі, яка не перевищує 100 кв. м (1%), розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у 
сфері освіти на площі, яка перевищує 100 кв. м (3%), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 3008,20 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільовою 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 – Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації – для 

внесення платежу:
Адреса: 02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а
р/р 31559297377922 в ГУДКУ України міста Києва
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37397216
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступною дня публікації за адресою: 02094 м. Київ, 

бульвар Праці, 1/1, кім. 206. Довідка за телефоном 296-65-57.

Викрадені документи на ім’я Шпак Наталії Сергіївни: паспорт 
№000973072 від 13.09.2017 р. та студентський квиток № КВ 12233603, 
вважати недійсним.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(вул. Кошиця Олександра, 11, м. Київ)

оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що передане до сфери управління
та стосовно якого надійшли заяви:

– нежиле приміщення № 1, загальною (корисною) площею 30,60 кв. м, що розташоване у одноповерховій нежилій будівлі (гараж) на 
вул. Пасхаліна Юрія, 6/5, з метою розміщення стоянки для автомобіля тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 2% 
від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2018 становить 
147 000,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Богатиренко І. О. Орендна плата за базовий місяць становить 
245,00 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– нежиле приміщення № 2, загальною (корисною) площею 30,60 кв. м, що розташоване у одноповерховій нежилій будівлі (гараж) на 
вул. Пасхаліна Юрія, 6/5, з метою розміщення стоянки для автомобіля тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 2% 
від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2018 становить 
147 000,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Богатиренко І.О. Орендна плата за базовий місяць становить 
245,00 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– нежиле приміщення № 3, загальною (корисною) площею 30,60 кв. м, що розташоване у одноповерховій нежилій будівлі (гараж) на 
вул. Пасхаліна Юрія, 6/5, з метою розміщення стоянки для автомобіля тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 2% 
від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2018 становить 
147 000,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Богатиренко І. О. Орендна плата за базовий місяць становить 
245,00 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– нежиле приміщення № 4, загальною (корисною) площею 30,60 кв. м, що розташоване у одноповерховій нежилій будівлі (гараж) на 
вул. Пасхаліна Юрія, 6/5, з метою розміщення стоянки для автомобіля тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 2% 
від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2018 становить 
147 000,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Богатиренко І. О. Орендна плата за базовий місяць становить 
245,00 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– нежиле приміщення № 5, загальною (корисною) площею 30,60 кв. м, що розташоване у одноповерховій нежилій будівлі (гараж) на 
вул. Пасхаліна Юрія, 6/5, з метою розміщення стоянки для автомобіля тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 2% 
від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2018 становить 
147 000,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Богатиренко І. О. Орендна плата за базовий місяць становить 
245,00 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– нежиле приміщення, загальною площею 32,50 кв. м (корисною площею 25,0 кв. м), що розташоване на І поверсі двоповерхової 
нежилої будівлі на вул. Вербицького Архітектора, 30-А, з метою розміщення громадської організації на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 1% (на площу, що не переви-
щує 20 кв. м) та 2% (на частину площі більше ніж 20 кв. м до 50 кв. м) від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації 
наявні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 становить 633 430,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ТОВ 
«Глобал апрайзер груп». Орендна плата за базовий місяць становить 730,88 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– нежиле приміщення, загальною площею 21,80 кв. м (корисною площею 18,3 кв. м), що розташоване на І поверсі двоповерхової 
нежилої будівлі на вул. Вербицького Архітектора, 30-А, з метою розміщення громадської організації на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 1% (на площу, що не переви-
щує 20 кв. м) та 2% (на частину площі більше ніж 20 кв. м до 50 кв. м) від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації 
наявні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 становить 424 880,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ТОВ 
«Глобал апрайзер груп». Орендна плата за базовий місяць становить 383,30 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– нежилі приміщення, загальною (корисною) площею 22,70 кв. м, що розташовані на І поверсі житлового будинку на вул. Шевельова 
Юрія, 48, з метою розміщення суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих приватних на-
вчальних закладів тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 1% від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, 
комунікації наявні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 становить 462 400,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяль-
ності ТОВ «Глобал апрайзер груп». Орендна плата за базовий місяць становить 385,33 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

– частина даху та частина технічного приміщення, загальною (корисною) площею 8,40 кв. м, що розташовані у житловому будинку 
на вул. Олійника Степана, 7, з метою розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, 
оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до Інтернету тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна 
ставка становить 60% від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 
31.08.2018 становить 424 617,60 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чайкою С. О. Орендна плата за базовий 
місяць становить 21 230,88 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– частина даху загальною (корисною) площею 10,00 кв. м, нежилої будівлі, що розташована на вул. Здолбунівській, 7, з метою 
розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телекомуні-
кацій, який надає послуги з доступу до Інтернету тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 60% від вартості об’єкта 
оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.08.2018 становить 281 160,00 грн. Оцінка 
виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чайкою С. О. Орендна плата за базовий місяць становить 14 058,00 грн без ПДВ, що 
коригується на індекс інфляції;

– частина даху та частина технічного приміщення загальною (корисною) площею 11,20 кв. м нежилої будівлі, що розташована на 
вул. Кошиця Олександра, 11, з метою розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, 
оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до Інтернету, тощо строком на 2 роки 364 дні. Орендна 
ставка становить 60% від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 
31.08.2018 становить 430 953,60 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чайкою С. О. Орендна плата за базовий 
місяць становить 21 547,68 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– частина даху, загальною (корисною) площею 3,00 кв. м, що розташований у житловому будинку на просп. Григоренка Петра, 33/44, 
з метою розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера теле-
комунікацій, який надає послуги з доступу до Інтернету тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 60% від вартості 
об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 становить 303 489,60 
грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чайкою С. О. Орендна плата за базовий місяць становить 15 174,48 грн без 
ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– частина комори, загальною (корисною) площею 2,0 кв. м, що розташована на ІІ поверсі житлового будинку на вул. Драгоманова, 22, 
з метою іншого використання нерухомого майна (розміщення обладнання дротового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок 
населення) тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 13% від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, 
комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.07.2018 становить 24 360,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної 
діяльності ТОВ «Увекон ленд». Орендна плата за базовий місяць становить 263,90 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції;

– нежилі приміщення, загальною (корисною) площею 83,10 кв. м, що розташовані у підвалі житлового будинку на вул. Ахматової 
Анни, 3-А, з метою розміщення релігійної організації на площі, що використовується для здійснення статутної діяльності тощо, строком 
на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 1% (на площу, що не перевищує 50 кв. м) та 4% (на частину площі більше ніж 50 кв. м) 
від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні. Вартість об’єкта оренди станом на 30.04.2018 становить 
1 340 150,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ЮКФ «ШІЛД». Орендна плата за базовий місяць становить  
2 451,30 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 
далі-Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами) і отримала позитивний висно-
вок 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, 

але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Для ознайомлення з потенційними об’єктами оренди необхідно звертатись до Балансоутримувача.
Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» (Харківське шосе, 

148-А, м. Київ, п/р 26000300840576 в ТВБВ № 10026/045 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, код 
ЄДРПОУ – 39604270, ІПН 396042726512, тел. 563-32-00, e-mail: arendadarnytsia@ukr.net). Термін прийняття заяв про намір взяти майно 
в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. О. Кошиця, 11, каб. 
301 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел. 564-98-42, 564-92-01.

Оголошення про намір передати в 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).

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського 
району м. Києва» (вул. Симиренка, 17, тел. 454-01-64, email: kk_orenda@ukr.net, р/р 26002014276301 у ПАТ «Альфа Банк», 
код банку 300346, код ЄДРПОУ -39607507). Характеристика об’єктів оренди:

– нежитлові приміщення на 2 поверсі нежитлового будинку на вул. Кільцева дорога, 5-Б, загальна площа 47,15 кв.м. Стан 
об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 762890,0 грн (без ПДВ) станом на 31.07.2018, оцінка виконана СОД ТОВ 
«Глобал апрайзер груп». Запропонована мета використання – розміщення громадської організації. Орендна ставка – 1% 
та 2%. Розмір орендної плати за 1 місяць – 1052,71 грн (без ПДВ);

– нежитлові приміщення на цокольному поверсі житлового будинку на просп. Перемоги, 122-А, загальна площа 67,26 
кв.м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 1215800,0 грн (без ПДВ) станом на 30.11.2018, оцінка ви-
конана СОД ТОВ «Авантаж-Консалт». Запропонована мета використання – розміщення громадської організації. Орендна 
ставка – 1%, 2% та 3%. Розмір орендної плати за 1 місяць – 2000,94 грн (без ПДВ);

– нежитлові приміщення у підвалі нежитлового будинку на просп.Корольова, 10, загальна площа 97,0 кв.м. Стан об’єкта 
задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 1227600,0 грн (без ПДВ) станом на 31.10.2018, оцінка виконана СОД ФОП 
Щаслива Н.З. Запропонована мета використання – склад. Орендна ставка – 6%. Розмір орендної плати за 1 місяць – 
6273,65грн (без ПДВ).

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-Положен-
ня, 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.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефоном 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА

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 І поверху, яке розташоване в адміністративній будівлі (частина будівлі) за адресою: вул. Виборзька, 42, загальною площею 
10,0 кв. м та корисною площею 8,0 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 23-24.10.2018 ФОП Кожемякіним С.С. станом на 30.09.2018 і становить 198 700,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником 
мета використання: розміщення комунального підприємства, розмір орендної ставки становить 1% від вартості майна (розмір місячної орендної 
плати становить 165,58 грн (без ПДВ). Приміщення можна використовувати і для інших цілей.

Нежитлове приміщення 2 поверху, яке розташоване в адміністративній будівлі (частина будівлі) за адресою: вул. Єреванська, 3-А, загальною 
площею 12,6 кв. м та корисною площею 9,6 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. Рин-
кова вартість майна проведена 23-24.10.2018 ФОП Кожемякіним С.С. станом на 30.09.2018 і становить 243000,00 грн (без ПДВ). Запропонована 
заявником мета використання: розміщення комунального підприємства, розмір орендної ставки становить 1% від вартості майна (розмір місячної 
орендної плати становить 202,50 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 влас-
ності територіальної громади міста Києва. Орендодавець – Оболонська районна в місті 
Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16). Балансоутримувач 
– комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 1» Оболонського району м. Києва (м. Київ, вул. Північна,4-А). Характеристика об’єкта 
оренди: нежитлові приміщення 7 поверху в будівлі амбулаторного медичного закладу на 
вул. Йорданській,26, загальною площею 75,0 кв.м (корисна площа – 70,1 кв.м). Забез-
печення комунікаціями: ЦО, ХВП, електропостачання – є, технічний стан – задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта – 1 535 282,0 грн (без ПДВ), станом на 31.01.2019, оцінка ви-
конана СОД – ТОВ «Глобал Апрайзер Груп»

Запропонована мета використання – розміщення приватного закладу охорони здоров’я, 
що діє на основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної 
практики в лікувально-профілактичному закладі, орендна ставка – 11%, розмір стартової 
місячної орендної плати ( без ПДВ) – 14 073,42 грн (коригується на індекс інфляції), за-
пропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні. 

Від особи, яка раніше зверталась 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 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 роз-

мірі, що становить подвійну стартову орендну плату; (вноситься на банківський рахунок 
Балансоутримувача р/р 26005052660733 в AT КБ «ПРИВАТБАНК», Код банку: 300711)

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом орен-
ди протягом робочого часу: Редько В.Ю, email: oblcrdp@ukr.net вул. Північна, 4-А, кімн.  
№ 320, тел. 413-47-10. Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів 
з дня, наступного за датою публікації за адресою: м Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, 
кім. 308, тел. для довідок 418-41-98.

Оголошення про намір передати в оренду наступний об’єкт, що належить до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації: вул. Мало-
китаївська, 73, нежитлового приміщення загальною площею – 199,4 кв.м (корисна площа – 188,5 кв.м), розташоване на цокольному поверсі жилого будинку, приміщення 
у незадовільному технічному стані з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 31.01.2019 – 3 174 600,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціноч-
ної діяльності ФОП Щаслива Н.З. Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення громадських та благодійних організацій, які здійснюють безкоштовну 
психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб-учасників АТО, ветеранів – 1 грн, в рік – 150 кв.м, 6% – 49,4 кв.м, місячна орендна плата (без ПДВ) – 
3 952,09 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач об’єкта – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», (просп. Голосіївський, 17-б, м. Київ, 03039, тел. 
525-19-63). Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату: одержувач 
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 не можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення (протокол Постійної 
комісії Київської міської ради з питань власності від 22.01.2019 № 1/136). 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. Довідкова інформація за тел.: 281-66-24.

Втрачені документи на ім’я Гуєцький Павло Віталійович: диплом спеціаліста, виданий Національною музичною 
академією України ім. П.І. Чайковського КВ №16653129 та диплом молодшого спеціаліста Київського державного 
музичного училища ім. Р.М. Глієра, вважати недійсними.

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 другого поверху загальною площею 91,56 кв. м, роз-
ташоване за адресою: вул. Шумського, 6-А.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2018 – 1560000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації (02105,  

м. Київ, проспект Миру, 6а. т. 292-03-98).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: інше використання майна (13%) погодинно, термін 

оренди 2 роки 364 дні.
Графік використання приміщення: Пн., Вт.. Чт., Пт.: 15.30-16.30.
Місячна орендна плата – 619,70 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 – Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації-

для внесення платежу:
Адреса: 02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а.
р/р 31559297377922 в ГУДКУ України міста Києва
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37397216
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня публікації за адресою: 02094, 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 206. Довідка за телефоном 296-65-57.

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 першого поверху загальною площею 104,06 кв. м, 
розташоване за адресою: вул. Бойченка, 4-А.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2018 – 1805000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації (02105,  

м. Київ, проспект Миру, 6-а, т. 292-03-98).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення суб’єктів господарювання, які провадять 

діяльність у сфері освіти (погодинно) (4%), термін оренди 2 роки 364 дні.
Графік використання приміщення: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: 15.00-19.00.
Місячна орендна плата — 1102,64 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 – Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації-

для внесення платежу:
Адреса: 02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а
р/р 31559297377922
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37397216
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня публікації за адресою: 02094, 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 206. Довідка за телефоном 296-65-57.

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 першого поверху загальною площею 139,62 кв. м, розташоване за адресою: 
вул. Ентузіастів, 29/3.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 -2367000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації (м. Київ, проспект Миру, 6а, т. 292-03-98).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення суб’єктів господарювання діяльність яких спрямована 

на організацію та проведення занять різними видами спорту (проведення спортивних занять з дітьми та молоддю) (3%) погодинно, 
термін оренди 2 роки 364 дні.

Графік використання приміщення: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: 16.00-20.00.
Місячна орендна плата – 1085,04 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 – Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації – для внесення платежу:
Адреса: 02105 м. Київ, проспект Миру, 6-а
р/р 31555279377922 в ГУДКУ України в місті Києві
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37397216
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня публікації за адресою: 02094 м. Київ, бульвар 

Праці, 1/1, кім. 206. Довідка за телефоном 296-65-57.

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

– вул. Бальзака, 12, нежитлове приміщення загальна площа якого – 106,6 кв. м, корисна – 106,6 кв. м, розташоване на 1-му поверсі 
нежитлового будинку, приміщення у задовільному технічному стані з підведеними комунікаціями (за виключенням теплопостачання). 
Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2018 – 1741000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Работська К.В.

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення суб’єкта господарювання, який здійснює виробничу діяльність 
(виготовлення кондитерських виробів), ставка орендної плати – 6 %, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 6093,50 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.

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, р/р 26008301848234 
в ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», МФО 322669.

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.

ТОВ «ФК «ЗАСТАВНО-КРЕДИТНИЙ ДІМ» 
(ідентифікаційний код 38292552) 

повідомляє про прийняття Загальними зборами 
учасників ТОВ «ФК «ЗАСТАВНО-КРЕДИТНИЙ ДІМ» 
(далі – Товариство) рішення від 22.03.2019 року про 
подання заяви до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, про виключення Товариства з Реєстру фінан-
сових установ.

Оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно. Орендодавець – ДП «СК 
«Авангард», код ЄДРПОУ 39401098.

– нежитлове приміщення загальною площею 64,20 кв. м, за адресою: 04119, м. Київ, 
вул. Юрія Іллєнка,46 (Мельникова), в будівлі льодового палацу літ. «А» (2 поверх). Мета 
використання – розміщення громадської організації на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності. Вартість майна станом на 30.11.2018 
року 1121750,00 грн.

Максимальний строк оренди 2 роки 364 дні, за письмовою вимогою Орендодавця 
протягом 10 робочих днів, у випадку початку капітального ремонту будівлі, договір 
розривається.

Заяви приймаються відповідно до чинного законодавства за адресою: 04119,  
м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 46 (Мельникова). Тел.(044) 486-89-99. 

Київська міська рада повідомляє, що 09.04.2019 о 13.30 в приміщенні 
Окружного адміністративного суду м. Києва (м. Київ, вул. Велика Ва-
сильківська, 81-А, зал судового засідання № 120) відбудеться розгляд 
справи № 640/2695/19 за позовом Дішланяна A.M. до Київської міської 
ради про визнання протиправним та нечинним абзацу 2 підпункту 4.17 
пункту 4 «Положення про реєстр адрес у м. Києві», затвердженого до-
датком 1 до рішення Київської міської ради «Про деякі питання ведення 
реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві» від 
22.05.2013 № 337/9394.


