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Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території в межах вулиць Івана Мазепи, Паркової, Панфіловців, М. Реута, Лейпцизької, 
Московської у Печерському районі м. Києва.

1) Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території в межах вулиць Івана Мазепи, Паркової, Панфіловців, М. Реута, Лейпцизької, Московської у Печерському районі м. Києва.
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Київська міська рада
3) Процедура громадського обговорення здійснюється у відповідності до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»:
–  Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, відповідно п.5 ст. 10. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному сайті  Депар-

таменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.
– Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати до Департаменту містобудування та архітектури в письмовій формі зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту детального плану території в межах вулиць Івана Мазепи, Паркової, Панфіловців, М. Реута, Лейпцизької, Московської у Печерському районі м. Києва.
Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
– Ознайомитись з заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можливо на офіційному сайті  Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): www.kga.gov.ua. 
– Отримати інформацію щодо розробки зазначеної містобудівної документації можливо в Департаменті містобудування та архітектури за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 37, щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці 

з 10.00 до 13.00.
– Пропозиції подаються у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 в строк – 15 днів з дня  оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки на офіційному сайті  Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території в межах проспекту Перемоги, вулиць Академіка Янгеля, Борщагівської, за-
лізниці, Вадима Гетьмана у Солом’янському районі м. Києва.

1) Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території в межах проспекту Перемоги, вулиць Академіка Янгеля, Борщагівської, залізниці, Вадима Гетьмана у Солом’янському районі м.Києва.
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Київська міська рада
3) Процедура громадського обговорення здійснюється у відповідності до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»: 
– Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, відповідно п.5 ст. 10. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному сайті Департа-

менту містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.
– Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати до Департаменту містобудування та архітектури в письмовій формі зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту детального плану території в межах проспекту Перемоги, вулиць Академіка Янгеля, Борщагівської, залізниці, Вадима Гетьмана у Солом’янському районі м.Києва.
Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
– Ознайомитись з заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можливо на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): www.kga.gov.ua.
– Отримати інформацію щодо розробки зазначеної містобудівної документації можливо в Департаменті містобудування та архітектури за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 37, щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці 

з 10.00 до 13.00.
– Пропозиції подаються у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 в строк – 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

28 березня 2019 року м.Київ № 707

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 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:

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 – 10.

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 10

до постанови Центральної виборчої комісії
 від 28 березня 2019 року № 707

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:
Симонян Алла Вікторівна, 1945 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Капліна 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:
Ходяча Валентина Платонівна, 1969 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Капліна С.М. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 212

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Чугай Анатолій Іванович, 1950 року народження – заступник 

голови комісії, від кандидата на пост Президента України 
Капліна 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 комісії та призначити заступником 
голови цієї комісії:

Вєніков Олександр Дмитрович, 1980 року народження – від 
кандидата на пост Президента України Капліна С.М. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 213

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Крайник Ярослав Ігорович, 1992 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Капліна 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:
Тригуб Юрій Володимирович, 1970 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Капліна С.М. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 217

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бабій Геннадій Олексійович, 1971 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).

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бригинець Світлана Василівна, 1969 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).

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кирилов Володимир Сергійович, 1992 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). 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Клименко Олександр Олексійович, 1972 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 кандида-
туру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії:
Поліванов Олег Олександрович, 1984 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Ригованова Р.О.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 219

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Висоцька Людмила Анатоліївна, 1985 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Капліна 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:
Сич Олена Ігорівна, 1990 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Капліна С.М.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 220

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Сабадашов Сергій Прокопович, 1958 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Капліна 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:
Ковальчук Наталія Євгеніївна, 1973 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Капліна С.М. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

29 березня 2019 року м.Київ № 731

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 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 – 9.

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 9

до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 березня 2019 року № 731

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:
Крамаренко Дмитро Олександрович, 1981 року народжен-

ня – від кандидата на пост Президента України Киви І.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:
Черевко Олена Григорівна, 1956 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Киви І.В. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 215

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Горб Роман Олександрович, 1985 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).

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кирик Вікторія Олександрівна, 1983 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).

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА

*реклама



3РЕКЛАМА Хрещатик Київ
2 квітня 2019 р.

№10 (5202)

Оголошення про намір передати майно в оренду

Орендодавець: комунальне підприємство «Госпкомобслуговування».
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Госпкомобслуговування»
(м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6А, тел. 202-73-03, e-mail: kpgosp@gmail.com).
Інформація про об’єкт оренди: окреме індивідуально визначене майно, призначене для функ-

ціонування закладу громадського харчування; місцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 36; за-
гальна кількість – 141 шт.; технічний стан об’єкта – задовільний; оціночна вартість об’єкта оренди 
станом на 30.11.2018 – 630440,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності ФОП Чебаков О.І.)

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди: забезпечення функціонування закладу 
громадського харчування; строк дії оренди: 2 роки, орендна ставка 10%, стартова орендна плата 
5 375,40 грн (без ПДВ) у місяць (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. Хрещатик, 36.

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 «Госпкомобслуговування» для 

внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату: код за ЄДРПОУ: 21465789, р/р 26002243919900 в ПАТ «УкрСиббанк» в м. Харкові, 
код банку: 351005. Довідкова інформація за тел. 202-73-03.

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 житловому будинку (частина будинку) за 
адресою: вул. Освіти, 22/8, загальною площею 126,40 кв. м та корисною площею 126,40 кв. м. Тех-
нічний 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 17.01.2019 ТОВ 
«Трибьют-Консалтинг» станом на 31.12.2018 і становить 2 365 000,00 грн (без ПДВ). Запропонована 
заявником мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на 
організацію та проведення занять різними видами спорту та розміщення суб’єкта господарювання, що 
діє на основі приватної власності та провадить господарську діяльність з медичної практики в інших 
місцях, розмір орендної ставки становить 3% та 9% від вартості майна відповідно (розмір місячної 
орендної плати становить 8 101,62 грн (без ПДВ). Приміщення можна використовувати і для інших 
цілей. Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у роз-
мірі, 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, на-
ступного 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.

Правління Київської міської організації «Військовий 
автоаматор» повідомляє про проведення позачергових 
зборів уповноважених, які відбудуться 20 квітня 2019 року 
об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Беретті, 4, в 
актовому залі КП «Зеніт», з питань обрання Правління, 
Голови Правління та Ревізійної комісії ГО КМО «Військовий 
автоаматор».

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території в межах вулиці Кіровоградської, проспекту Лобановського та Проектної вулиці 
у Голосіївському районі м.Києва.

1) Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території в межах вулиці Кіровоградської, проспекту Лобановського та Проектної вулиці у Голосіївському районі м.Києва.
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Київська міська рада
3) Процедура громадського обговорення здійснюється у відповідності до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»:
– Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, відповідно п.5 ст. 10. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному сайті Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.
– Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати до Департаменту містобудування та архітектури в письмовій формі зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту детального плану території в межах вулиці Кіровоградської, проспекту Лобановського та Проектної вулиці у Голосіївському районі м.Києва.
Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
– Ознайомитись з заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можливо на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-

ністрації): www.kga.gov.ua.
– Отримати інформацію щодо розробки зазначеної містобудівної документації можливо в Департаменті містобудування та архітектури за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 37, щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці 

з 10.00 до 13.00.
– Пропозиції подаються у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 в строк – 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території в межах проспектів Перемоги, Академіка Палладіна, провулку Приладного, вулиць 
Службової, Академіка Кржижановського, бульвару Академіка Вернадського, вулиці Миколи Краснова та залізничної колії у Святошинському районі м.Києва.

1) Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території в межах проспектів Перемоги, Академіка Палладіна, провулку Приладного, вулиць Службової, Академіка Кржижановського, бульвару Академіка 
Вернадського, вулиці Миколи Краснова та залізничної колії у Святошинському районі м.Києва.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Київська міська рада
3) Процедура громадського обговорення здійснюється у відповідності до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»:
– Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, відповідно п.5 ст. 10. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному сайті Департаменту міс-

тобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.
– Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати до Департаменту містобудування та архітектури в письмовій формі зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 

детального плану території в межах проспектів Перемоги, Академіка Палладіна, провулку Приладного, вулиць Службової, Академіка Кржижановського, бульвару Академіка Вернадського, вулиці Миколи Краснова та залізничної колії у Святошин-
ському районі м.Києва.

Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
– Ознайомитись з заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можливо на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

www.kga.gov.ua.
– Отримати інформацію щодо розробки зазначеної містобудівної документації можливо в Департаменті містобудування та архітектури за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 37, щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 

до 13.00.
– Пропозиції подаються у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 в строк – 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на 

офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території реструктуризації промислового району біля залізничної станції «Пост-Волинський» 
в межах просп. Повітрофлотського, вулиць Медова, Народного Ополчення, Фастівська, залізниці у Солом’янському районі м. Києва.

1) Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території реструктуризації промислового району біля залізничної станції «Пост-Волинський» в межах просп. Повітрофлотського, вулиць Медова, На-
родного Ополчення, Фастівська, залізниці у Солом’янському районі м. Києва.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Київська міська рада
3) Процедура громадського обговорення здійснюється у відповідності до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»:
– Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, відповідно п.5 ст. 10. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – 15 днів з дня її оприлюднення на офіційному сайті Департаменту міс-

тобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.
– Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати до Департаменту містобудування та архітектури в письмовій формі зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 

детального плану території реструктуризації промислового району біля залізничної станції «Пост-Волинський» в межах просп. Повітрофлотського, вулиць Медова, Народного Ополчення, Фастівська, залізниці у Солом’янському районі м. Києва.
Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
– Ознайомитись з заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можливо на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

www.kga.gov.ua.
– Отримати інформацію щодо розробки зазначеної містобудівної документації можливо в Департаменті містобудування та архітектури за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 37, щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 

до 13.00.
– Пропозиції подаються у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 в строк – 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на 

офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа 

(ко-
рисна), 

кв. м

Тип 
будинку

Характерис-
тика об’єкта 

оренди

Технічний стан 
об’єкта і інформація 

про забезпечення 
комунікаціями

Вартість об’єкта 
оренди, грн без 

ПДВ Запропоноване цільове використання об’єкта 
оренди  

Розмір 
стартової/

місячної 
орендної 

плати, грн

Оренд-
на 

ставка 
у %

Фото
Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – Київський університет імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, р/р 3155 5247 3486 59 в ГУ ДКСУ  м. Києва, Код банку 820019, 
ЄДРПОУ 02136554, тел. 272-19-02)

1.

Просп. Юрія 
Гагаріна, 16 
(навчальний 

корпус) 

2,0 Нежилий 
Частина при-

міщення 1 
поверх 

Задовільний,    
електро-,тепло-, 
водопостачання, 

каналізація 

62800,00 21.Розміщення торговельного автомату, що від-
пускає продовольчі товари в приміщенні освітнього 

закладу 
628,00 1231.10.2018

ТОВ «ГЕБОРА»

Балансоутримувач – КП «Київкінофільм» (01004, м.Київ, бульв. Тараса Шевченка, 3, тел. 279-79-64, п/р 26000336631700 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005,  Свід. № 100132824, ІПН 
355319026598, ЄДРПОУ 35531906) 

2. Просп. Юрія 
Гагаріна, 7 113,4 Нежилий 

Частина 
приміщення, 

підвал
Задовільний

2148000,00 13. Розміщення кафе, барів, буфетів, кафетеріїв, 
ресторанів, закладів ресторанного господарства з 
постачання страв, приготовлених централізовано, 

для споживання в інших місцях, що здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи

26850,00 15
30.11.2018

ТОВ «ТРИБЬЮТ 
КОНСАЛТИНГ»

3.

Проспект 
Володимира 
Маяковсько-

го, 31

32,7 Нежилий
Частина при-

міщення, 1 
поверх

Задовільний

702000,00

62. Інше використання (дитячий театр моди, за-
няття хореографією, творчі майстер-класи) 7605,00 1331.10.2018

ТОВ «ТРИБЬЮТ 
КОНСАЛТИНГ»

4.

Проспект 
Володимира 
Маяковсько-

го, 31

172,6 Нежилий
Частина при-

міщення, 1 
поверх

Задовільний

4040000,00 13. Розміщення кафе, барів закусочних, буфетів, 
кафетеріїв, ресторанів, закладів ресторанного 

господарства з постачання страв, приготовлених 
централізовано, для споживання в інших місцях, 

що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

50500,00 15
31.10.2018

ТОВ «ТРИБЬЮТ 
КОНСАЛТИНГ»

5.

Проспект 
Володимира 
Маяковсько-

го, 31

89,9 Нежилий
Частина при-

міщення, 1 
поверх

Задовільний

2194000,00 13. Розміщення кафе, барів закусочних, буфетів, 
кафетеріїв, ресторанів, закладів ресторанного 

господарства з постачання страв, приготовлених 
централізовано, для споживання в інших місцях, 

що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

27425,00 15
31.10.2018

ТОВ «ТРИБЬЮТ 
КОНСАЛТИНГ»

6.

Проспект 
Володимира 
Маяковсько-

го, 31

74,6 Нежилий
Частина при-

міщення, 1 
поверх

Задовільний

1821000,00 13. Розміщення кафе, барів закусочних, буфетів, 
кафетеріїв, ресторанів, закладів ресторанного 

господарства з постачання страв, приготовлених 
централізовано, для споживання в інших місцях, 

що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

22762,50 15
31.10.2018

ТОВ «ТРИБЬЮТ 
КОНСАЛТИНГ»

7. Проспект 
Бажана, 3-А 11,90 Нежилий приміщення 

2 поверх Задовільний

262000,00

25. Розміщення офісу 1746,67 831.12.2018

ТОВ «ТРИБЬЮТ 
КОНСАЛТИНГ»

Балансоутримувач – Київська міська клінічна лікарня № 4 (03110, Київ, вул. Солом’янська,17,тел. 275-81-88, 270-78-3, р/р 31559210327409 в ГУДКСУ м. Києва, код банку 820019, код 
ЄДРПОУ 30212155)

8.
Вул. 

Солом’янська, 
17

13,25 Нежилий 

Частина 
приміщення 
технічного 

поверху, дах 

Задовільний

293300,00 3. Розміщення операторів телекомунікацій, які 
надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, 

операторів та провайдерів телекомунікацій, які 
надають послуги з доступу до Інтернету

14665,00 6030.11.2018

ТОВ «ЕКСТІМАКС»

Балансоутримувач – Олександрівська клінічна лікарня м. Києва (01601, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, тел. 235-50-61, р/с 315 582 593 496 76 в ГУ ДКСУ м. Києва МФО 820019, ЄДРПОУ 
01994095) 

9.

Вул. Шовко-
вична, 39/1 

(господарський  
корпус  

№ 11(БДВ), літ. 
«Ж-4» ,

346,40 Нежилий 1,2,3,4 по-
верхи  Задовільний

8396000,00 13.Розміщення кафе, барів закусочних, кафете-
ріїв, їдалень,буфетів, які не здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи, закладів ресторанного 
господарства з постачання страв, приготовлених 
централізовано, для споживання в інших місцях

41980,00 6
31.01.2019

ФОП Чайка Н.О.

Балансоутримувач – КП «Київжитлоспецексплуатація»  (м. Київ, вул. Володимирська, 51-а, 234-23-24; р/р 2600230946101  в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ, код банку 305749,  код 
ЄДРПОУ 03366500)

10. Вул. Полярна, 
15 літ.А 84,40 Нежилий Приміщення,  

1-3 поверх

Потребує ремонту, 
теплозабезпечення 

відсутнє

1413000,00
41. Розміщення суб’єктів господарювання, 

діяльність яких спрямована на організацію та про-
ведення занять різними видами спорту

3532,50 331.12.2018

ФО-П Работська 
К.В.

Балансоутримувач – КП «Київтеплоенерго»  (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а, 207-61-56; р/р 26002300208020  в Головне управління по  м. Києву та Київській області АТ «Ощад-
банк», код банку 322669,  код ЄДРПОУ 40538421)

11.
Вул. Вірмен-

ська, 1/9к 
літ. «Б» 

119,0 Нежилий Приміщення,  
1,2 поверхи

Задовільний, ви-
явлені пошкодження 
можуть бути усунені 

під час ремонтних 
робіт, водопровід, 

каналізація, 
електроосвітлення, 

опалення

1985000,00

38.1. Розміщення суб’єктів господарювання, що 
здійснюють побутове обслуговування населення 6616,67 4

31.01.2019

ПП «Альянс Екс-
перт»

Балансоутримувач – Київська міська клінічна лікарня № 9,вул. Ризька, 1,  тел.: 440-11-44, 440-26-00, р/р 31551229349175 в  ГУ ДКСУ м. Києва, код банку 820019,  
код ЄДРПОУ 25680295

12. Вул. Ризька,1 187,56 Нежилий Приміщення,  
1 поверх

приміщення по-
требують ремонту, 
енергозабезпечен-
ня, теплозабезпе-

чення, водозабезпе-
чення є 

1844300,00

22.3. Розміщення приватних закладів охорони 
здоров’я в лікувально-профілактичних закладах* 16 906,08 11

31.12.2018

ТОВ «Інвестиційна 
оцінка»

Балансоутримувач – Київська міська клінічна лікарня № 9,вул. Ризька, 1,  тел.: 440-11-44, 440-26-00, р/р 31551229349175 в  ГУ ДКСУ м. Києва, код банку 820019, код ЄДРПОУ 25680295

13. Вул. Ризька,1 2,0 Нежилий
Частина при-
міщення,  1 

поверх

Задовільний, енер-
гозабезпечення, 

теплозабезпечення, 
водозабезпечення є 

61505,00

5. Розміщення банкомату 2050,17 4031.01.2019

ТОВ «Сван консал-
тинг»

*умови передачі приміщень: ремонт приміщень харчоблоку лікарні на суму 230 тис. грн, безкоштовні обстеження пацієнтів (120 обстежень на рік), що 
поступили по ургентній допомозі та знижки учасникам ВВВ, АТО та інше.

Строк оренди 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відпо-
відність 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 телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 

Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-76, 202-61-77, 202-61-96.     

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА
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Заява про екологічні наслідки
Проектом передбачено будівництво житлового будинку з вбудовано– 

прибудованими нежитловими приміщеннями на вул. Ломоносова, 
33/43 у Голосіївському районі м. Києва.

В складі об’єкта запроектовано: 24-поверховий житловий будинок 
з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним 2-рівневим 
паркінгом. Загальна кількість квартир – 183 (з них 92 – 1-кімнатних, 
69 – 2-кімнатних, 22 – 3-кімнатних).

Площа вбудованих нежитлових приміщень – 385,38 м2. Місткість 
паркінгу – 92 маш.-місця.

Проектом передбачено комплексний благоустрій та озеленення 
території з влаштуванням дитячого та спортивного майданчиків, 
автостоянки на 8 машино-місць.

Інженерне забезпечення (водопостачання, каналізування, 
теплопостачання) – від міських мереж згідно з ТУ. Водовідведення з 
території – закритою системою до міської системи каналізації згідно з ТУ.

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації 
об’єкта є: ДВЗ автотранспорту (в’їзд-виїзд легкових автомобілів з 
паркінгу, відкритої автостоянки). Як джерело забруднення атмосфери 
об’єкт характеризується такими викидами: оксиди азоту, оксид вуглецю, 
вуглеводні, ангідрид сірчистий, аміак, сажа, бенз(а)пірен, парникові 
гази. Сумарні валові викиди складають: забруднюючі речовини – 0,082 
т/рік, парникові гази – 0,75 т/рік.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від 
об’єкта становлять значно менше 0,1 ГДК населених місць.

Експлуатація проектованого об’єкта передбачає утворення ТПВ, в 
т.ч. змішані побутові відходи, харчові відходи, ресурсоцінні компоненти. 
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 9.00 до 18.00, тел. 205-43-90.

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.
1. Нежитлове приміщення (1 поверх), яке розташоване в житловому будинку (частина будинку) за адресою: вул. Авіаконструктора 

Антонова, 8, загальною площею 70,40 кв. м та корисною площею 70,40 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 17.01.2019 ТОВ «Трибьют Консалтинг» станом на 31.12.2018 і 
становить 1316000,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, розмір орендної ставки становить 5% від вартості майна (розмір місячної 
орендної плати становить 5483,33 грн (без ПДВ). Приміщення можна використовувати для інших цілей.

2. Нежитлове приміщення (підвал), яке розташоване в житловому будинку (частина будинку) за адресою: вул. Героїв Севастополя, 
23, загальною площею 58,90 кв. м та корисною площею 58,90 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 17.12.2018 ФОП Работська К.В. станом на 31.10.2018 і становить 
970000,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення перукарні, розмір орендної ставки становить 
3% від вартості майна (розмір місячної орендної плати становить 2425,00 грн (без ПДВ). Приміщення можна використовувати 
для інших цілей.

3. Нежитлове приміщення (1 поверх), окремо розташована споруда за адресою: просп. Відрадний, 77/1, загальною площею 
30,0 кв. м та корисною площею 30,0 кв. м. Технічний стан приміщення задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає 
приватизації, не приймалося. Ринкова вартість майна проведена 16.10.2018 ТОВ «Трибьют Консалтинг» станом на 30.09.2018 
і становить 657000,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення перукарні, розмір орендної 
ставки становить 3% від вартості майна (розмір місячної орендної плати становить 1642,50 грн (без ПДВ). Приміщення можна 
використовувати для інших цілей.

4. Нежитлове приміщення (1 поверх), яке розташоване в житловому будинку (частина будинку) за адресою: бульв. Вацлава 
Гавела, 7В, загальною площею 15,70 кв. м та корисною площею 13,20 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 08.01.2019 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Солом’янського району м. Києва» станом на 31.12.2018 і становить 43795,62 грн (без ПДВ). Запропонована заявником 
мета використання: розміщення громадської приймальні депутата Київської міської ради, розмір орендної ставки становить 1 
грн на рік (без ПДВ).

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, 207-09-32, 207-09-34.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного  
випуску (вт, пт) 61308

на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.

Оформлення проводиться на підприємстві

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com
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