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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

25 березня 2019 року м. Київ № 660
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, осо-
бисті 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 – шостої, дев’ятої статті 30 За-
кону 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 Прези-
дента України 31 березня 2019 року, утворених відповідно 
до постанови Центральної виборчої комісії від 18 лютого 
2019 року № 331 «Про утворення окружних виборчих комісій 
з виборів Президента України на чергових виборах Прези-
дента України 31 березня 2019 року» (зі змінами), згідно з 
додатками 1 – 22.

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

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати 
відповідним регіональним друкованим засобам масової ін-
формації для опублікування не пізніше останнього дня перед 
днем голосування, а також у двох примірниках окружним 
виборчим комісіям з виборів Президента України.

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

Голова Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК

 
Додаток 22

до постанови Центральної виборчої комісії
від 25 березня 2019 року № 660

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій  

з виборів Президента України 
на чергових виборах Президента України  

31 березня 2019 року

м. Київ

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 211

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Рудник Катерина Вячеславівна, 2000 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:
Лобанець Ірина Миколаївна, 1991 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Шатковський Сергій Васильович, 1976 року народження – 

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

Включити до складу цієї комісії:
Курдюков Денис Леонідович, 1988 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Дерев’янка Ю.Б. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 213

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Юзвак Олена Войцехівна, 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:
Панченко Василь Володимирович, 1975 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Смешка І.П. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 216

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Латушко Ольга Георгіївна, 1969 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:
Лахненко Євгеній Миколайович, 1980 року народження 

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

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Огієнко Світлана Іванівна, 1973 року народження – від 

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

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Попов Роман Павлович, 1982 року народження – від кандидата 

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

Включити до складу цієї комісії:
Зиненко Олександр Григорович, 1973 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Дерев’янка 
Ю.Б. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 219

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Мнишенко Олена Борисівна, 1956 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:
Калістий Роман Вікторович, 1984 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Яковлєв Руслан Олександрович, 1980 року народження 

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

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Яценко Богдан Ігорович, 1993 року народження – від кан-

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

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 220

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Гладенька Юлія Миколаївна, 1980 року народження – від 

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

Включити до складу цієї комісії:
Кириловець Ігор Миколайович, 2001 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Купрія В.М. 
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Коломейчук Тетяна Олександрівна, 1991 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Богомолець 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:
Флюх Наталія Володимирівна, 1970 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Богомолець 
О.В. 

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Маркедан Світлана Василь-Родіонівна, 1975 року наро-

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

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Мєхдієв Ельчін Мєхді-огли, 1990 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:
Пирожок Тетяна Петрівна, 1990 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Новака А.Я. (у зв’язку 
з двома і більше неявками на засідання комісії без поважних 
причин). 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 221

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Зонь Галина Петрівна, 1961 року народження – від кандидата 

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

Включити до складу цієї комісії:
Туганова Вікторія Рустемівна, 1984 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 222

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Дейнека Ігор Васильович, 1971 року народження – від кан-

дидата 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:
Волошин Олександр Миколайович, 1976 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Новака А.Я. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

27 березня 2019 року м. Київ № 705

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 за-
яву члена окружної виборчої комісії про складення ним своїх 
повноважень та звернення окружної виборчої комісії про 
дострокове припинення повноважень членів цієї комісії, які 
двічі і більше разів не з’явилися на засідання виборчої комісії 

без поважних причин, разом з доданими до них матеріалами, 
відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, 
частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, 
сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, частин четвертої – 
шостої, дев’ятої статті 30 Закону України «Про вибори Пре-
зидента 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:

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

26 березня 2019 року м. Київ № 695

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 – 
шостої, дев’ятої статті 30 Закону України «Про вибори Пре-
зидента України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 5, 6 
статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», 
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з ви-
борів Президента України на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до по-

станови Центральної виборчої комісії 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 – 16.

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

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати 
відповідним регіональним друкованим засобам масової ін-
формації для опублікування не пізніше останнього дня перед 
днем голосування, а також у двох примірниках окружним 
виборчим комісіям з виборів Президента України.

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

Голова Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК

Додаток 16 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 26 березня 2019 року № 695

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 № 221

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Зоріна Анастасія Анатоліївна, 1981 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Носенка С.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:
Рагульський Тимур Сергійович, 1992 року народження –  

від кандидата на пост Президента України Носенка С.М.

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України  

територіального виборчого округу № 223

Припинити достроково повноваження члена комісії: 
Сокалюк  Дмитро Всеволодович, 1992 року народження  –  

від кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. (у 
зв’язку з особистою заявою про складення повноважень 
члена комісії).

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА
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№9 (5201)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголо-
шує 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 36,6 кв. м, розташоване за адресою: бульвар 
Верховної Ради, 7-А. 

Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2018 – 646000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: 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: роз-

міщення 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.: 13.00 – 19.00 
(30 год.), сб.: (добова – 24 год.).

Місячна орендна плата – 1066,82 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 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.

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

– вул. Каштанова, 8-г, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 36,00 
кв. м, розташоване на 1-му поверсі нежитлового будинку, приміщення у задовільному тех-
нічному стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 31.12.2018 
– 640730,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чебаков О.І.

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення офісу, ставка орендної 
плати – 8%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 4271,54 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. За-
кревського, 15, тел. (044) 546-39-17.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. Реквізити 
банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що 
становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року: одержувач платежу – КП «Керуюча компанія з об-
слуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», код ЄДРПОУ 39605452, 
ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», МФО 322669, р/р 26008301848234.

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

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

Оголошення про намір передати в 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 3 поверху в будівлі ЗНЗ № 219 на просп. Оболонському, 2-Б, 

загальна площа 36,0 кв.м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний 
стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.08.2018 (без ПДВ) –  
808 000,0 грн, оцінка виконана СОД ФОП Мовчаном В.А. Графік використання об’єкта: пн., вт., 
ср., чт.: 15.00 – 21.00; пт.: 15.30 – 21.00. Запропонована мета використання – під розміщення 
суб’єкта господарювання, який проводить діяльність у сфері освіти (погодинно). Орендна 
ставка – 4 %. Розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 729,30 грн (розмір 
орендної плати за 1 годину – 5,61 грн), запропонований заявником строк оренди – 2 роки;

– нежитлові приміщення І поверху в будівлі ЗНЗ № 194 на вул. Героїв Дніпра, 10-Б, 
загальною площею 163,0 кв.м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, 
технічний стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 30.11.2018 (без 
ПДВ) – 3 314 000,0 грн, оцінка виконана СОД ФОП Мовчаном В.А. Графік використання 
об’єкта: пн., ср., пт.: 16.00–19.00. Запропонована мета використання – розміщення 
суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення 
занять різними видами спорту (погодинно), орендна ставка – 3%, розмір стартової 
місячної орендної плати без ПДВ – 690,40 грн (розмір орендної плати за 1 годину – 17,26 
грн), 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 Балансоутриму-
вача: 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, email: 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.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець
оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення першого поверху площею 
123,80 кв.м у житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 118 літ. А, технічний 
стан об’єкта задовільний, є комунікації.

Оціночна вартість об’єкта оренди – 2306000,00 грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена 
суб’єктом оціночної діяльності ФОП Богатиренко І.О. станом на 31.10.2018 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення підприємств, які 
здійснюють діяльність по обслуговуванню житлового фонду (технічне обслуговування ліфтів), 
стартова орендна плата – 11530,00 грн (6%). Строк оренди 2 роки 364 дні.

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 23060,00 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 до-
кумент, 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.

У зв’язку з підвищенням з 01 травня 2019 року вартості газу, що використовується для опалення всіх категорій споживачів відповідно до Постанови 
КМУ №867 від 19.10.2018 р., підвищенням з 01 січня 2019 року розміру мінімальної заробітної плати та підвищенням тарифу на централізоване поста-
чання холодної води відповідно до Постанови НКРЕКП №58 від 25.01.2019 р., ТОВ «Новобудова» здійснено корегування тарифів на теплову енергію, її 
виробництво та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджених розпорядженням від 26.12.2018 року №2350.

Розраховані тарифи подано до Київської міської державної адміністрації на затвердження. 
Структура тарифів на послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання

 ТОВ «Новобудова» для здійснення розрахунків з населенням

Послуга з централізованого опалення
Послуга з централізованого постачання 

гарячої води ( за умови підключення 
рушникосушильників до системи ГВП)

Найменування
Діючий 

тариф, грн з 
ПДВ за 1 Гкал

Розрахова-
ний  тариф, 

грн з ПДВ  за 
1 Гкал

% зміни

Діючий 
тариф,  грн 
з ПДВ за 1 

Гкал

Розрахова-
ний  тариф, 

грн з ПДВ  за 
1 Гкал

% зміни

Вартість теплової енергії 1497,33 1715,14 81,27 93,084

Витрати на утримання абонентської служби 13,12 16,74 0,71 0,912

Витрати на придбання води для послуги  ГВП - - 9,49 10,81

Решта витрат, крім послуг банку (адміністративні витрати) 2,68 4,52 0,14 0,24

Собівартість послуг, без урахування послуг банку 1513,13 1736,40 91,61 105,05

Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00

Послуги банку 30,87 35,44 1,87 2,15

Тариф на послугу 1544,00 1771,84 14,76 93,48 107,20 14,68

Структура тарифу на теплову енергію для потреб 
інших споживачів та бюджетних організацій

Найменування Діючий 
тариф, грн 
з ПДВ за 1 

Гкал

Розрахований  
тариф, грн з 

ПДВ за 1 Гкал

% зміни

Виробнича собівартість теплової 
енергії, в т.ч.

1 458,86 1650,264

Прямі матеріальні витрати, 1202,30 1360,992

Прямі витрати на оплату праці 
з відрахуваннями на соціальні 
заходи 

188,15 220,464

Інші прямі витрати 68,42 68,808

Загальновиробничі витрати 0,00 0,00

Адміністративні витрати 38,47 64,872

Витрати на збут 0,00 0,00

Інші операційні витрати 0,00 0,00

Фінансові витрати 0,00 0,00

Повна собівартість 1497,34 1715,136

Розрахунковий прибуток 0,00 0,00

Тариф на теплову енергію 1 497,34 1 715,14 14,55

Зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифів приймаються на адресу 
ТОВ «Новобудова», 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10 протягом 7  
календарних днів після виходу оголошення. 

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

– просп. Маяковського, 18-а, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 101,90 
кв. м, розташоване на 1-му поверсі лікувального закладу, приміщення у задовільному технічному 
стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 – 1954600,00 грн. 
Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Всеукраїнський експертно-правовий союз».

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення приватного закладу охорони здоров’я, 
суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність 
з медичної практики в лікувально-профілактичному закладі, ставка орендної плати – 11%, стартова 
місячна орендна плата (без ПДВ) – 17917,17 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач – комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 4» Деснянського району м. Києва, що розташовано за адресою: бульв. Вигурівський, 
4, тел. (044) 515-24-88.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. Реквізити банківського 

рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стар-
тову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 
року: одержувач платежу – КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського 
району м. Києва, код ЄДРПОУ 38960345, р/р 26008052719034 в AT КБ «Приватбанк», МФО 300711.

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 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.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Ки-
єва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 21.12.2017 № 1042/4049 (зі змінами), Департаменту будівництва та 
житлового забезпечення передбачено кошти на придбання житла для 
черговиків квартирного обліку.

Департамент будівництва та житлового забезпечення планує придбати 
однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири, з технічним облашту-
ванням і внутрішнім оздобленням, у будинках, які прийняті в експлуатацію, 
або прийняття в експлуатацію яких планується у II—IV кварталах 2019 року.

Забудовникам необхідно направляти свої пропозиції з порушеного 
питання Департаменту будівництва та житлового забезпечення:

– поштовим зв’язком: вулиця Володимирська, 42, м. Київ, 01601
– факсимільним зв’язком за телефонами: 234-01-24, 235-30-23
– на електронну адресу: viddil03@ukr.net 
Телефони для довідок: 234-01-24, 235-30-23.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва. Орендода-
вець – 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 2 поверху в будівлі ЗНЗ № 9 на просп. 
Маршала Рокосовського загальною площею 50,4 кв.м. Забезпечення 
комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – 
задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.10.2018 (без 
ПДВ) – 857 000,0 грн. Оцінка виконана СОД – ФОП Мовчаном В.А. 
Запропонована мета використання – розміщення суб’єкта господа-
рювання, який проводить діяльність у сфері освіти (погодинно). Графік 
використання об’єкта: сб. 09.00-19.00, орендна ставка – 4%, розмір 
стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 523,73 грн (розмір 
орендної плати за 1 годину – 5,95 грн), запропонований заявником 
строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі 3H3 № 194 на вул. Героїв 
Дніпра, 10-Б загальною площею 81,25 кв.м. Забезпечення комунікаці-
ями, є ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта станом на 30.11.2018 (без ПДВ) – 1673000 
грн, оцінка виконана СОД – ФОП Мовчаном В.А. Запропонована мета 
використання: під розміщення суб’єкта господарювання, діяльність 
якого спрямована на організацію та проведення занять різними 
видами спорту (погодинно). Графік використання об’єкта: пн., ср., 
пт.: 15.00-21.00, вт., чт.: 16.30-21.00. Орендна ставка – 3 %, розмір 
стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 1036,49 грн (розмір 
орендної плати за 1 годину – 8,71 грн), запропонований заявником 
строк оренди – 2 роки;

– нежитлові приміщення 2 поверху в будівлі ЗНЗ № 219 на просп. 
Оболонському, 2-Б, загальна площа 144,0 кв.м. Забезпечення комуніка-

ціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта станом на 31.10.2018 (без ПДВ) – 3 180 000,0 
грн, оцінка виконана СОД – ФОП Мовчаном В.А. Графік використання 
об’єкта: пн., ср., пт.: 15.30 – 18.00; сб. 10.00 – 11.30. Запропонована мета 
використання – під розміщення суб’єкта господарювання, діяльність 
якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами 
спорту (погодинно). Орендна ставка – 3 %. Розмір стартової місячної 
орендної плати без ПДВ – 2003,98 грн (розмір орендної плати за 1 
годину – 16,56 грн), запропонований заявником строк оренди – 2 роки.

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 по-
дача 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 по-
точного 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, emаil: 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

РЕКЛАМА

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з ви-
борів Президента України на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до по-
станови Центральної виборчої комісії від 18 лютого 2019 року 
№ 331 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів 
Президента України на чергових виборах Президента України 
31 березня 2019 року» (зі змінами), згідно з додатками 1 – 12.

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

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати 
відповідним регіональним друкованим засобам масової ін-
формації для опублікування не пізніше останнього дня перед 
днем голосування, а також у двох примірниках окружним 
виборчим комісіям з виборів Президента України.

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

Голова Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК

 
Додаток 12

до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2019 року № 705

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 № 214
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Блажко Інна Ігорівна, 1989 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Шевченка І.А. (у зв’язку з двома 
і більше неявками на засідання комісії без поважних причин).

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Ємець Ганна Теодорівна, 1973 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Купрія В.М. (у зв’язку з 
двома і більше неявками на засідання комісії без поважних 
причин).

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Подунай Денис Сергійович, 1984 року народження – від 

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

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 216

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Матвєєнко Людмила Іванівна, 1961 року народження – 

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

Включити до складу цієї комісії:
Проскуріна Марина Григорівна, 1962 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Вілкула О.Ю. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 217

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кожухар Віктор Юрійович, 1992 року народження – від 

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

Включити до складу цієї комісії:
Михайлов Богдан Володимирович, 1978 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Купрія В.М. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА
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Фото КМДА

Мер Києва Віталій Кличко вручив сертифікати на 
24 квартири дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування.

«Сьогодні ми зібралися з приємного приводу. 
І заради доброї справи для дітей, які потребують 
нашої підтримки, любові, віри в них, – дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Ми вручаємо 24 сертифікати на отримання житла 
у будинках на вулиці Метрологічній, 60 та 62», – 
сказав Віталій Кличко.

Однокімнатні квартири, сертифікати на які 
вручив мер, знаходяться у новобудовах і вже готові 
до заселення. 

За словами Віталія Кличка, на кінець 2018 року 
на позачерговому квартирному обліку в столиці 
перебувало 383 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. За останніх два роки за 
кошти міського бюджету було придбано 107 квартир 
для цієї категорії.

«Це дозволить значно поліпшити ситуацію. 
Оскільки до цього щорічно у середньому не більше 
5 дітей мали можливість реалізувати своє право на 
житло», – наголосив Віталій Кличко.

Тільки у 2018 році з міського бюджету виділили 
майже 77 млн грн, на які придбали 87 квартир для 
дітей. Ще 12 квартир минулого року купили за 
кошти державної субвенції місту Києву. Квартири 
вже передали районним адміністраціям столиці для 
подальшого розподілу. У порядку введення ново-
будов в експлуатацію діти-сироти, які перебувають 
на пільговому квартобліку, будуть отримувати 
ордери на ці квартири.

У 2019 році на відповідні потреби в бюджеті 
міста передбачено 50 млн грн. Ще 14 млн грн – за 
рахунок державної субвенції місцевим бюджетам.

«Питання забезпечення житлом дітей-сиріт і 
надалі буде у центрі уваги міської влади. І най-
ближчими роками ми плануємо повністю ліквіду-
вати чергу на отримання житла для цієї категорії 
киян. Наше завдання – щоб діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування, отримували 
житло відразу після виходу в самостійне доросле 
життя», – зазначив мер столиці.

Нові власники житла подякували міській владі 
за отримані квартири. 

«Я – сирота. У мене є дружина. Вона – переселе-
нець. Ми вже четвертий рік проходимо військову 
службу на сході України. Тепер нас буде гріти те, 
що нам є, куди повернутися, що нашій сім’ї, на-
решті, є де жити», – сказав Сергій Власенко після 
отримання сертифікату на квартиру 

Віталій Кличко вручив  
24 квартири дітям-сиротам 
та дітям, позбавленим 
батьківського піклування

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА


