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Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відді-
лу матеріально-технічного забезпечення управління адміністративного та господарського забезпечення Київської 
міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 169 (з наступними змінами) та Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад 
державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної комісії такі документи: за-
яву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством об-
меженнями щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, засвідчені у встановленому 
законодавством порядку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у встановле-
ному законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію 
облікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2018 рік (декларація); копію повідомлення 
про подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у вста-
новленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про конкурс. Інформація щодо 
конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044 (на конкурс). Телефон для довідок: 
202-72-29.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

21 березня 2019 року м.Київ № 625

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» (зі змінами), згідно з додатками 1 – 17.

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 17 
до постанови Центральної виборчої комісії

від 21 березня 2019 року № 625

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:
Гула Лариса Петрівна, 1977 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Носенка С.М. (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:
Гудзенко Юлія Іванівна, 1982 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Носенка С.М. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кукало Наталія Миколаївна, 1980 року народження – 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 цієї комісії:
Зиков Олег Сергійович, 1970 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Новака А.Я. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Шульга Анатолій Олександрович, 1955 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Габера М.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:

Безпалий Андрій Миколайович, 1979 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Габера М.О. 

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України 

територіального виборчого округу № 215
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Білик Юрій Петрович, 1965 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 подан-
ням якого кандидатуру такого члена було включено до складу 
виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Шумко Вячеслав Анатолійович, 1984 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Тарути С.О. 
Окружна виборча комісія з виборів  

Президента України 
територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Мелешко Алла Миколаївна, 1968 року народження – від кан-

дидата 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:
Матвіїв Олександр Орестович, 1961 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Данилюка О.В. 
Окружна виборча комісія з виборів  

Президента України 
територіального виборчого округу № 222

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бондар Олена Сергіївна, 1986 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Тарути С.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:
Ратушна Алла Миколаївна, 1976 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Тарути С.О. 
Секретар Центральної виборчої комісії 

Н. БЕРНАЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

22 березня 2019 року м.Київ № 637

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, особисті заяви 
членів окружних виборчих комісій про складення ними своїх 
повноважень 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 – шос-
тої, 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» (зі змінами), згідно з додатками 1 – 20.

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 20 
до постанови Центральної виборчої комісії

від 22 березня 2019 року № 637

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:
Трусова Марина Валеріївна, 1986 року народження – від кан-

дидата 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:
Крамаренко Наталія Іванівна, 1954 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Тимошенко Ю.В. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Сиротенко Тетяна Вікторівна, 1975 року народження – голова 

комісії, від кандидата на пост Президента України Ригованова 
Р.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 комісії та призначити головою цієї комісії:
Клименко Олександр Олексійович, 1972 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Ригованова Р.О.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 223

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Тихонов Дмитро Ігорович, 1993 року народження – голова 

комісії, від кандидата на пост Президента України Зеленського 
В.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 комісії та призначити головою цієї комісії:
Бойко Ганна Олегівна, 1982 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Рачук Олег Олександрович, 1975 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:

Дуля Василь Михайлович, 1965 року народження – від кан-
дидата на пост Президента України Скоцика В.Є. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА

РЕКЛАМА



3РЕКЛАМА Хрещатик Київ
26 березня 2019 р.

№8 (5200)

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 1 поверсі вечірньої (змінної) школи № 3 за адресою: 
вул. Ушинського, 15, загальною площею 637,24 кв. м та корисною площею 637,24 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 ТОВ «Трибьют – Консалтинг» станом на 30.09.2018 і становить 10205000,00 грн (без 
ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, який 
провадить діяльність у сфері освіти, погодинна оренда, розмір орендної ставки становить 4% від 
вартості майна (розмір місячної орендної плати (стартова орендна плата) становить 28573,91 
грн, розмір орендної плати за одну годину становить 59,53 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата 
визначається згідно з графіком використання приміщення. Пн. – Пт. з 08.30 до 16.30 (40 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– <RUO6113@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 – 
<RUO6113@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.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець 
оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення першого поверху площею 
191,50 кв.м у житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, літ. А, 
технічний стан об’єкта задовільний, є комунікації.

Оціночна вартість об’єкта оренди – 3563800,00 грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена 
суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ЄВРОЛІЗІНГ» станом на 31.12.2018 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення суб’єктів 
господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення, стартова 
орендна плата – 11998,13 грн (4%). Строк оренди 2 роки 364 дні. Заявником на право 
оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, 
які передбачають більші орендні ставки. Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»: м. Київ, вул. Хорива, 
36, контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди, – тел. 425-22-86.  
Реквізити банківського рахунку для перерахування подвійної стартової орендної 
плати у розмірі 23996,26 грн – р/р 26002301835243 у ТВБВ № 10026/0104 філії – ГУ по  
м. Києву та Київській обл. ПАТ «Державний Ощадний банк України», код банку 322669, 
код ЄДРПОУ 39609111.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів, починаючи з першого 
робочого дня, наступного за датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення) разом з пакетом документів 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.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2, Подільська 
районна в місті Києві державна адміністрація.

Додаткова інформація на офіційному сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua у 
розділі «Оренда комунального майна» та за телефоном: 485-18-87.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності 
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 1 поверху в 
будівлі амбулаторного медичного закладу на вул. Маршала Тимошенка,14, загальною площею 
21,0 кв.м (корисна площа – 18,7 кв.м). Забезпечення комунікаціями: ЦО, ХВП, електропостачання 
– є, технічний стан – задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 529 000,0 грн (без ПДВ), станом на 
31.01.2019 оцінка виконана СОД – ФОП Кожемякіним С.С.

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) – 4849,17 грн (коригується на індекс інфляції), запропонований 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 розмірі, 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 оренди 
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 у газеті «Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул.Маршала Тимошенка, 16, кім.308, 
тел. для довідок 418-41-98.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва. Орендодавець – Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 
16). Балансоутримувач – управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. 
Йорданська, 11-А) 

Характеристика об’єктів оренди:
– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 285 на вул. Полярній, 8-В, загальною площею 30,0 кв.м. Забезпечення 

комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 
31.10.2018 (без ПДВ) – 534 000,0 грн. Оцінка виконана СОД – ФОП Мовчаном В.А. Графік використання об’єкта: пн. 
15.15 – 16.45, вт.16.00-17.30, ср. 15.30 – 16.30; чт. 16.00-17.30; сб. 12.00-14.00. Запропонована мста використання – 
розміщення суб’єкта господарювання, який проводить діяльність у сфері освіти (погодинно), орендна ставка – 4%, розмір 
стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 415,39 грн, (розмір орендної плати за 1 годину – 3,71 грн), запропонований 
заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 285 на вул. Полярній, 8-В, загальною площею 14,0 кв.м. Забезпечення 
комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 
31.10.2018 (без ПДВ) – 249000 грн, оцінка виконана СОД – ФОП Мовчаном В.А. Запропонована мета використання: під 
розміщення благодійної організації, на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності 
(на площі, що не перевищує 20 кв.м), орендна ставка — 1%, розмір місячної орендної плати 207,50 грн (без ПДВ), 
запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Від осіб, які раніше звертались із заявами 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 отримали позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових 
актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нових заяв 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;
• 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 (4173 грн); 
(сплачується на рахунок Балансоутримувача: р/р 31551239377881 в ГУДКСУ в м. Києві. Код ЄДРПОУ 37445442).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктами оренди – Пономаренко О.А., вул. 
Йорданська, 11-А, каб. 115, тел. 418-60-41, emeil: leshaponomarenko@i.ua

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем публікації оголошення, за 
адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, кім. 308, тел. для довідок – 418-41 -98.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва. Орендодавець 
– Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 16).

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»  
(м. Київ, вул. Північна, 22). 

Характеристика об’єктів оренди:
– нежитлові підвальні приміщення, розташовані в житловому 

будинку за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 48, загальною та 
корисною площею 82,8 кв. м, комунікації на об’єкті відсутні, приміщення 
потребує ремонту. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.10.2018 
(без ПДВ) – 924 000,0 грн, оцінка виконана СОД – ТОВ «Трибьют 
Консалтинг». Запропонована мета використання – розміщення складу, 
орендна ставка – 6%, розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 4620,0 грн (коригується на індекс інфляції), запропонований 
заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові підвальні приміщення, розташовані в житловому будинку 
за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 16, загальною та корисною 
площею 127,8 кв. м, комунікації на об’єкті відсутні, приміщення потребує 
ремонту. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.10.2018 (без ПДВ) – 
1435000 грн, оцінка виконана СОД – ФОП Мовчаном В.А. Запропонована 
мета використання – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування з ремонту одягу та взуття, орендна ставка – 
3%, розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 3587,50 грн  
(коригується на індекс інфляції), запропонований заявником строк 
оренди – 2 роки 364 дні;

– приміщення 1 поверху, розташовані в нежилому 2-поверховому 
будинку за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 83 загальною площею 
34,0 кв.м (корисна площа 27,9 кв. м). Забезпечення комунікаціями: є 
ЦО, ХВП та електропостачання, технічний стан – задовільний. Оціночна 
вартість об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 618000 грн, оцінка 
виконана СОД – ФОП Мовчаном В.А. Запропонована мета використання 

– розміщення приватного закладу охорони здоров’я, що діє на основі 
приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної 
практики в інших місцях, орендна ставка – 9%, розмір стартової місячної 
орендної плати (без ПДВ) – 4635,0 грн (коригується на індекс інфляції), 
запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкти не включені до переліку майна, що підлягає приватизації; 
рішення про проведення інвестиційного конкурсу на об’єкти не 
приймалось.

Заявниками на право оренди об’єктів можуть бути запропоновані 
інші варіанти цільового використання, в такому випадку стартова орендна 
плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.

Від осіб, які раніше звертались із заявами 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 отримали позитивний 
висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам 
нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається 
подача нових заяв 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 на1 січня  
поточного року (4173  грн);   (сплачується  на рахунок Балансоутримувача: 
р/р 26006301006993 в ТВБВ № 10026/0143 AT «Ощадбанк» у м. Києві, 
МФО 322669, ЄДРПОУ 39611267).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб 
із об’єктами оренди – Сєроветнік A.M., вул. Північна,22, кімн. 16, тел. 
332-35-56, email: arenda.obolon@ukr.net

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів 
з дня, наступного за днем публікації оголошення за адресою: м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка, 16, кім. 308, тел. для довідок 418-41-98.

Заява про екологічні наслідки діяльності

Проект першочергових протиаварійних робіт на щойно виявленому об’єкті культурної спадщини 
за адресою вул. Покровська 9, літ. «В» та «Г» у Подільському районі м. Києва.

Проектована діяльність не входить до списку підвищеної екологічної небезпеки відповідно до 
постановою 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, фарбування 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 завдасть 

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

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

Відгуки і пропозиції надсилати за адресою: вул.  ____________
                                                                                          тел. (067)950-39-90

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Проектом передбачено реконструкцію з добудовою будівлі дрібнооптового  торгівельного 
центру (літера А) з трансформаторною підстанцією (літера Б) по вулиці Мишуги Олександра, 
будинок 4, в Дарницькому районі м. Києва.

Проектними рішеннями передбачено: добудову 1-5-поверхової будівлі торгівельного 
центру з розміщенням кінотеатру на 6 кінозалів, торгівельних залів, супермаркету, закладів 
громадського харчування та офісних приміщень; перепланування внутрішнього простору 
торгівельного центру; реконструкцію відкритих автостоянок із збільшенням машиномісць; 
влаштування майданчиків для відпочинку. Реконструкція здійснюється без призупинення 
використання об’єкта за функціональним призначенням.

Інженерне забезпечення (теплопостачання, водопостачання, каналізування, електропостачання) 
– від існуючих мереж згідно з ТУ. Поверхневі стічні води відводяться за допомогою закритої 
системи зливової каналізації з очисткою забрудненої частини стоку на існуючих очисних спорудах.

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкта є: ДВЗ 
автотранспорту (в’їзд-виїзд легкових автомобілів з відкритих автостоянок), технологічні 
процеси та обладнання виробничих приміщень закладів громадського харчування, кулінарії 
супермаркету. Як джерело забруднення атмосфери об’єкт характеризується такими викидами: 
оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, ангідрид сірчистий, аміак, сажа, бенз(а)пірен, натрію 
гідрооксид, акролеїн, спирт етиловий, оцтова кислота, ацетальдегід, пил борошна, парникові 
гази. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від проектованого об’єкта 
не перевищують 0,1ГДК населених місць. 

Експлуатація проектованого об’єкта передбачає утворення таких відходів: ТПВ, в т.ч. 
ресурсоцінні компоненти, харчові відходи, відходи від прибирання території; осад з очисних 
споруд дощових стоків; відпрацьовані люмінесцентні лампи тощо. Всі види відходів підлягають 
утилізації відповідно з договорами  із  спеціалізованими організаціями.

Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються на протязі 2-х тижнів з дня виходу 
публікації  з 10.00 до 19.00 за адресою: м. Київ, вул. О. Мишуги, 4, тел. +38 (044) 574-63-10.

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 15,50 
кв.м, розташоване за адресою: Каховська вул., 71 в житловому будинку. Технічний стан 
приміщень задовільний, комунікації в наявності, відсутнє водопостачання.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 – 142000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

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

господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (ремонт побутової 
техніки) (4%), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 473,33 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.

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.

Оголошення
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до сфери управління Голосіївської районної в 

місті Києві державної адміністрації:

вул. Сєченова, 8, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 35,10 кв. м, розташоване 
на першому поверсі школи І-ІІІ ступенів № 186 міста Києва, приміщення у задовільному технічному 
стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 – 750 400,00 грн. 
Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Щаслива Н. 3. Мета використання за заявою 
ініціатора оренди – розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти, 
крім кваліфікованих приватних навчальних закладів, ставка орендної плати – 1%, стартова місячна 
орендна плата (без ПДВ) – 625,33 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач об’єкта – управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації, розташоване за адресою: просп. Голосіївський, 118-Б, м. Київ, 03127, тел. (044) 257-12-57.  
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 – управління освіти Голосіївської районної в 
місті Києві державної адміністрації, р/р 31554229377962 в ГУДКС Голосіївського району м. Києва, 
МФО 820019, Код ЄДРПОУ 37479398.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата 
(без ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Прийом заяв про оренду зазначеного нежитлового 
приміщення 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.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 
оголошує про намір передати майно в оренду

Орендодавець: Печерська районна в місті Києві державна 
адміністрація (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, тел. 280-15-39)

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

Інформація про об’єкт оренди: 
– Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Київ, вул. П. Болбочана, 4; 
– Загальна площа (корисна площа): 151,6 кв. м (138,3 кв. м); 
– Тип будинку: житловий будинок;
– Характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення підвального 

поверху;
– Технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення комунікаціями): 

задовільний (можливе підключення тепло-водо-електропостачання);
– Оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 31.10.2018 –  

2 459 000,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності ПП «Альянс Експерт») 
Запропоноване цільове використання об’єкта оренди: за заявою 

ініціатора цільове використання та строк оренди –  для розміщення 
суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення; 2 роки 364 дні.

Можливе альтернативне цільове використання об’єкта оренди (в 
такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно 
до більшої орендної ставки).

Орендна ставка: 4%, стартова орендна плата: 8196,67 грн без 
ПДВ (коригується на індекс інфляції). Для ознайомлення з об’єктом 
оренди необхідно звернутись до балансоутримувача. Заяви про намір 
оренди приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого 
робочого дня, наступного за датою публікації, за адресою: м. Київ, вул. 
М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. 

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  
№ 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;

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

Реквізити банківського рахунку комунального підприємства «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 
м. Києва»: р/р 26001192399100, Публічне акціонерне товариство 
«УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211, для внесення першої 
частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну 
стартову орендну плату: 16393,34 грн без ПДВ. 

Довідка за телефоном 280-15-39.

В газеті «Хрещатик Київ» №7 (5199) від 22.03.2019 року, сторінка 2, п. 2 оголошення 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації про намір передати 
в оренду об’єкт (просп. Науки, 44, корпус 4), в пункті характеристика об’єкта 
оренди, слід читати: нежитлова будівля (фінський будинок) – далі за текстом.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, 
що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва. Орендодавець – Оболонська 
районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, 
вул. Маршала Тимошенка,16). Балансоутримувач 
– комунальне некомерційне підприємство 
«Консультативно-діагностичний центр» Оболонського 
району м. Києва  (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,14)

 Характеристика об’єкта оренди: нежитлові 
приміщення 1 поверху  в  будівлі  амбулаторного 
медичного закладу на вул. Маршала Тимошенка,14, 
загальною  площею 12,7  кв.м. Забезпечення 
комунікаціями: ЦО, ХВП, електропостачання – є, 
технічний стан – задовільний.  Оціночна вартість 
об’єкта – 293 000,0 грн (без ПДВ), станом на 
30.11.2018 оцінка виконана СОД  – ТОВ «ТРИБЬЮТ-
КОНСАЛТИНГ».  

Запропонована мета використання – розміщення 
кафетерію, який не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, орендна ставка – 6%, розмір 
стартової місячної орендної плати ( без ПДВ) – 1465,0  
грн (коригується на індекс інфляції), запропонований 
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 розмірі, що становить 
подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж 
розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 
поточного року (4173 грн); (вноситься на банківський 
рахунок Балансоутримувача №26006300143426 в 
ТВБВ № 10026/0143  Ф-ГУ по м. Києву АТ «Ощадбанк», 
МФО – 322669, ЄДРПОУ – 05494828).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення 
зацікавлених осіб із об’єктом оренди протягом 
робочого часу: Сидоренко О.М., еmail:oblcrp@
ukr.net, адреса: вул. Маршала Тимошенка,14,  
кімн. № 615, тел. 467-89-05.

 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного  
випуску (вт, ср, пт) 61308

на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
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Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б
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За 12-й тиждень 2019 року зареєстровано 10 943 
хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на 
грип та ГРВІ складав 370,8 та є нижчим епідемічного 
порогу на 56,7%. Загалом інтенсивність епідеміч-
ного процесу перебуває на рівні, характерному 
для цього періоду року. Про це повідомив перший 
заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, у столиці спостерігається не-
значне зниження захворюваності на грип та ГРВІ 
на 8%, яке відбулося за рахунок як дорослого, так 
і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 252 
особи (зниження на 9%), дорослих – 3 734 особи 
(зниження на 6,1%).

«У структурі захворюваності діти становлять 
66%, а тиждень тому – 66,7%. Серед школярів за-
хворюваність знизилася на 13% – 3 059 випадків», –  
розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 12-й 
тиждень госпіталізована 141 особа, із них 130 – 
діти. 

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
В. о. керівника Максим Філіппов
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ  
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
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Ремонтні роботи на Шулявському шляхопроводі 
справді спричиняють певні незручності для містян 
і гостей столиці, однак безпека важливіша. Про 
це під час прямого ефіру на телеканалі «Київ» за-
явив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. 
Він закликав водіїв із розумінням поставитися до 
необхідності реконструкції шляхопроводу.

«Тема Шулявки ось вже тиждень займає топ-місце 
серед новин. Ми чуємо чимало скарг – мовляв, 
затори, важко діставатися. Але ми заздалегідь 
попереджали і водіїв, і користувачів громадського 
транспорту про зміни руху, тож розраховуємо на 
розуміння. Проблема тимчасова, і без певних обме-
жень її не вирішити», – підкреслив Дмитро Давтян.

Разом із тим, він нагадав, що повного перекриття 
проспекту Перемоги не буде.

«У найближчий час заплановане часткове пере-
криття у нічний час, коли демонтуватимуть балки 
над проїжджою частиною. Ще одне невелике (у 
нічний час на кілька годин) перекриття проспекту 
відбудеться у липні-серпні, коли будуть збиратися 
нові конструкції», – наголосив заступник голови 
КМДА.

Він також розповів, що демонтажні роботи про-
водитимуться до середини квітня. До цього часу 
планується повністю розібрати міст. Після чого 
почнуть збирати нові конструкції.

«Уже розібрали першу балку. Узагалі на мосту 17 
прольотів по 12-14 балок», – сказав Дмитро Давтян 

Дмитро Давтян нагадав, 
що роботи на Шулявському 
шляхопроводі – питання 
безпеки

У столиці спостерігається 
зниження захворюваності 
на грип та ГРВІ на 8%


