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Міф 5. Вступ до Альянсу потребує значних
додаткових коштів
Кожна країна – член НАТО повинна виділяти кошти на особисту оборону. Рекомендація 
НАТО – приблизно 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП), хоча так робить далеко 
не кожна держава. Найбільше грошей виділяють Сполучені Штати Америки, а значна 
частина європейських країн вiддають на оборонний сегмент у середньому 1,5% від 
ВВП. У НАТО виходять із того, що вкладення коштів у нацбезпеку кожної країни зміцнює 
колективну безпеку всіх членів Організації. 
Відповідно до Закону «Про національну безпеку України» річний обсяг видатків на 
фінансування вітчизняного сектора безпеки та оборони має становити не менше 5% 
запланованого обсягу ВВП, з яких не менше 3% йтимуть виключно на сили оборони. Розмір 
видатків на оборонно-промисловий комплекс має бути не менше 0,5%. Виділяти стільки 
коштів наразі необхідно і через те, що Україна перебуває у стані війни. І попри такі витрати 
й постійний розвиток, українські Збройні Сили ще не відповідають стандартам армій більш 
розвинених країн, адже фінанси першочергово спрямовані на оборону. Якщо Україна 
увійде до Альянсу, витрачати кошти на підтримання рівня вітчизняних Збройних Сил 
потрібно буде і надалі. Але після того як скінчиться війна на Сході, ця сума значно
зменшиться, оскільки колективна безпека значно дешевша за індивідуальну.

Міф 6. У разі вступу до НАТО в Україні
хазяйнуватимуть іноземці
Членство в НАТО не дає жодній країні право впливати на суверенітет та незалежність  України. 
У кожного члена – своє законодавство і влада. На рівень Альянсу може виноситися дуже 
обмежений перелік питань. А на колективному рівні всі питання вирішуються за умови 
спільної згоди. Рішення не може бути ухвалене, якщо його заперечує хоча б одна із країн.  
Стосовно використання іноземного капіталу – це плюс для кожного. Україна особливо 
зацікавлена в іноземних інвестиціях у економічний сектор. При цьому членство в НАТО – 
своєрідний знак для інвесторів: вкладати кошти в цій країні безпечно. Так відбувається 
тому, що в процесі набуття членства у Альянсі кожна країна проводить глибокий аналіз і 
впроваджує зміни в політичну та економічну системи. Тож після цього стає більш стабільним 
і безпечним партнером.

Розвінчуємо міфи про НАТО 

Міф 2. Вступ до НАТО може втягнути
Україну у військові дії, і наші хлопці 
воюватимуть по всьому світу
Якщо йдеться про військові операції Альянсу, то керівництво 
кожної держави – члена НАТО вирішує, чи братимуть у них 
участь її збройні сили. Якщо вступ відбудеться, ми самі вирішува-
тимемо, чи відправляти наших військових до зони бойових дій. 
Важливо те, що всі рішення в Організації ухвалюються на основі 
консенсусу – загальної згоди. Переговори тривають, доки 
всі країни – члени Альянсу не знайдуть спільної мови. Якщо 
рішення не підтримає хоча б одна з них – питання не може бути 
ухваленим. Але якщо на одну із країн-натовців здійснять напад, 
це автоматично означає, що агресія скоєна проти всіх інших. 
У такому разі кожна держава – член Альянсу зобов’язана по-
літично чи військово виступити на захист. Всі країни мають аб-
солютно однакові статус, права і відповідальність. Тому думати, 
що воювати за всіх змушені війська певної країни, наприклад
України, немає жодних підстав.

Міф 3. Нейтралітет – найкращий захист,
і Україна  має бути  позаблоковою державою

Позаблоковий статус України був зазначений в Декларації про 
державний суверенітет, ухвалений Верховною Радою УРСР  
1990 року. Тоді йшлося про наміри стати нейтральною державою, 
яка не бере участі у військових блоках та дотримується без’ядерної 
політики – тобто не приймає, не виготовляє 
і не володіє ядерною зброєю.  
У Конституції України згадок про нейтралітет чи позаблоковий 
статус немає. У Основному Законі підкреслено, що 
зовнішньополітична діяльність країни має бути спрямована 
на забезпечення її національних інтересів та безпеки за 
допомогою мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 
міжнародного співтовариства. Наразі Верховна Рада працює над 
змінами до Конституції щодо стратегічного курсу на повноправне 
членство в Альянсі та Європейському Союзі. Якщо ці зміни будуть 
підтримані, в преамбулі Основного Закону закріплять
невідворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

Міф 1. У разі вступу України до НАТО
Росія почне воювати
Росія розпочала війну проти України у 2014 році. І це війна 
із застосуванням російських збройних сил на Сході Укра-
їни. Якщо говорити про гібридну війну, то вона настала 
значно раніше – підтвердженням цього є газові й торго-
вельні непорозуміння між двома сусідніми країнами.  
НАТО вкрай негативно сприймається керівництвом Росій-
ської Федерації. Таке ставлення історично обумовлене ще з 
часів холодної війни, і сьогодні РФ пропагує думку, що
Альянс нібито має намір атакувати державу.       

Міф 4. НАТО – це агресивний
військовий блок
Таке твердження існує з часів Радянського Союзу. Учасники 
Варшавської угоди, яка припинила свою дію 1991 року, називали 
НАТО агресивним імперіалістичним військовим блоком. Хоча, 
якщо порівнювати, власне, Радянський Союз проводив агресивну 
зовнішню політику, ініціювавши багато міжнародних конфліктів. 
Завданням НАТО є колективна безпека та оборона, а не напад чи 
агресія, про що записано в основоположному документі Організації 
– Вашингтонському договорі 1949 року. НАТО у своїх принципах і 
діяльності дотримується норм ООН та діє за її мандатом.

МІФ 1. У РАЗІ ВСТУПУ УКРАЇНИ 
    ДО НАТО РОСІЯ ПОЧНЕ ВОЮВАТИ

Росія розпочала війну проти України у 2014 році. І це війна із застосуванням 
російських збройних сил на сході України. Якщо говорити про гібридну війну, 
то вона настала значно раніше – підтвердженням цього є газові й торговельні 
непорозуміння між двома сусідніми країнами.

НАТО вкрай негативно сприймається керівництвом Російської Федерації. 
Таке ставлення історично обумовлене ще з часів холодної війни, і сьогодні РФ 
пропагує думку, що Альянс нібито має намір атакувати державу.

МІФ 3. НЕЙТРАЛІТЕТ – НАЙКРАЩИЙ    
    ЗАХИСТ, І УКРАЇНА МАЄ БУТИ 
    ПОЗАБЛОКОВОЮ ДЕРЖАВОЮ 

Позаблоковий статус України був зазначений в Декларації про державний 
суверенітет, ухвалений Верховною Радою УРСР 1990 року. Тоді йшлося про 
наміри стати нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках 
та дотримується без’ядерної політики – тобто не приймає, не виготовляє і не 
володіє ядерною зброєю.

У Конституції України згадок про нейтралітет чи позаблоковий статус 
немає. У Основному Законі підкреслено, що зовнішньополітична діяльність 
країни має бути спрямована на забезпечення її національних інтересів та 
безпеки за допомогою мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 
міжнародного співтовариства. Наразі Верховна Рада працює над змінами до 
Конституції щодо стратегічного курсу на повноправне членство в Альянсі та 
Європейському Союзі. Якщо ці зміни будуть підтримані, в преамбулі Основ-
ного Закону закріплять невідворотність європейського та євроатлантичного 
курсу України.

МІФ 4. НАТО –  ЦЕ АГРЕСИВНИЙ   
    ВІЙСЬКОВИЙ БЛОК

Таке твердження існує з часів Ра-
дянського Союзу. Учасники Варшав-
ської угоди, яка припинила свою дію 
1991 року, називали НАТО агресивним 
імперіалістичним військовим блоком. 
Хоча, якщо порівнювати, власне, Ра-
дянський Союз проводив агресивну 
зовнішню політику, ініціювавши ба-
гато міжнародних конфліктів. Зав-
данням НАТО є колективна безпека 
та оборона, а не напад чи агресія, про 
що записано в основоположному до-
кументі Організації – Вашингтонсько-
му договорі 1949 року. НАТО у своїх 
принципах і діяльності дотримується 
норм ООН та діє за її мандатом.

МІФ 5. У РАЗІ ВСТУПУ ДО НАТО 
    В УКРАЇНІ ХАЗЯЙНУВАТИМУТЬ ІНОЗЕМЦІ

Членство в НАТО не дає жодній країні 
право впливати на суверенітет та незалеж-
ність України.

У кожного члена – своє законодавство і 
влада. На рівень Альянсу може виноситися 
дуже обмежений перелік питань. А на колек-
тивному рівні всі питання вирішуються за 
умови спільної згоди. Рішення не може бути 
ухвалене, якщо його заперечує хоча б одна 
із країн. Стосовно використання іноземного 
капіталу – це плюс для кожного. Україна особ-
ливо зацікавлена в іноземних інвестиціях у 
економічний сектор. При цьому членство 
в НАТО – своєрідний знак для інвесторів: 
вкладати кошти в цій країні безпечно. Так 
відбувається тому, що в процесі набуття 
членства у Альянсі кожна країна проводить 
глибокий аналіз і впроваджує зміни в по-
літичну та економічну системи. Тож після 
цього стає більш стабільним і безпечним 

партнером.

МІФ 2. ВСТУП ДО НАТО МОЖЕ ВТЯГНУТИ 
    УКРАЇНУ У ВІЙСЬКОВІ ДІЇ, І НАШІ ХЛОПЦІ 
    ВОЮВАТИМУТЬ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

Якщо йдеться про військові операції 
Альянсу, то керівництво кожної держа-
ви – члена НАТО вирішує, чи братимуть 
у них участь її збройні сили. Якщо вступ 
відбудеться, ми самі вирішуватимемо, чи 
відправляти наших військових до зони 
бойових дій. Важливо те, що всі рішен-
ня в Організації ухвалюються на основі 
консенсусу – загальної згоди. Переговори 
тривають, доки всі країни – члени Альянсу 
не знайдуть спільної мови. Якщо рішення 
не підтримає хоча б одна з них – питання 
не може бути ухваленим. Але якщо на одну 
із країн-натовців здійснять напад, це авто-
матично означає, що агресія скоєна проти 
всіх інших. У такому разі кожна держава 
– член Альянсу зобов’язана політично чи 
військово виступити на захист. Всі країни 
мають абсолютно однакові статус, права і 
відповідальність. Тому думати, що воювати 
за всіх змушені війська певної країни, на-
приклад України, немає жодних підстав.
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

19 квітня 2019 року м.Київ № 841

Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів Президента України для організації підготовки 

та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року 
з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, вклю-
чених до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 
2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 
року, про заміну членів окружних виборчих комісій та особисту заяву 
члена окружної виборчої комісії про звільнення від виконання обов’язків 
секретаря комісії без припинення членства в комісії, відповідно до час-
тини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, 
частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, 
частин четвертої, п’ятої, дев’ятої статті 30, частини тринадцятої статті 85 
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 Пре-
зидента України для організації підготовки та проведення повторного 

голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року, сформованого постановою Центральної виборчої 
комісії від 10 квітня 2019 року № 773 «Про склад окружних виборчих 
комісій з виборів Президента України для організації підготовки та 
проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових 
виборів Президента України 31 березня 2019 року» (зі змінами), згідно 
з додатками 1 – 6.

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 інформації для опублікування 
не пізніше останнього дня перед днем голосування, а також у двох при-
мірниках 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 6
до постанови Центральної виборчої комісії

від 19 квітня 2019 року № 841

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів  

Президента України 
для організації підготовки та проведення повторного  
голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів  

Президента України 31 березня 2019 року

м. Київ

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Соколовська Оксана Володимирівна, 1984 року народження – від канди-

дата 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 цієї комісії:
Тимощук Тарас Валерійович, 1985 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

18 квітня 2019 року м.Київ № 831

Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів Президента України для організації підготовки 

та проведення повторного голосування  
21 квітня 2019 року 

з чергових виборів Президента України  
31 березня 2019 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, 
включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 
квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 
2019 року, про заміну членів окружних виборчих комісій та особисті 
заяви членів окружних виборчих комісій про звільнення від виконання 
обов’язків голови та секретаря комісії без припинення членства в ко-
місії, відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, 
частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, 
десятої, одинадцятої статті 23, частин четвертої, п’ятої, дев’ятої статті 
30, частини тринадцятої статті 85 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 виборів Пре-

зидента України для організації підготовки та проведення повторного 
голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України  
31 березня 2019 року, сформованого постановою Центральної виборчої 
комісії від 10 квітня 2019 року № 773 «Про склад окружних виборчих 
комісій з виборів Президента України для організації підготовки та 
проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових 
виборів Президента України 31 березня 2019 року» (зі змінами), згідно 
з додатками 1 – 13.

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 інформації для опублікування 
не пізніше останнього дня перед днем голосування, а також у двох при-
мірниках 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 13

до постанови Центральної виборчої комісії
від 18 квітня 2019 року № 831

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів 

Президента України 
для організації підготовки та проведення повторного  

голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року

м. Київ

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 218

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

дата на пост Президента України Порошенка П.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:
Грібачова Ганна Григорівна, 1985 року народження – від кандидата на 

пост Президента України Порошенка П.О. 

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
20 квітня 2019 р.

№16 (5208)

Втрачене посвідчення військовослужбовця Національної гвардії України серія НГ № 002464 на ім’я Яценко Ірини Олександрівни,  
вважати недійсним.

Заява
про екологічні наслідки планованої діяльності

КП «Спецжитлофонд» проводить будівництво житлового будинку у складі шостої 
черги реконструкції території виробничо-складської бази під будівництво житлових 
будинків та складських будівель по вул. Качалова, 40 у Солом’янському районі м. Києва.

Проектними рішеннями на відведеній території передбачено будівництво трисек-
ційного 17-поверхового житлового будинку з підвалом під усіма секціями та верхнім 
технічним поверхом, з автономним джерелом теплопостачання (газова дахова водо-
грійна опалювальна котельня).

Для тимчасового зберігання автотранспорту працівників та відвідувачів комплексу 
передбачено влаштування відкритих автостоянок.

Для покриття теплових навантажень об’єкта передбачається облаштування газової 
дахової котельні потужністю 1,768 МВт.

Джерелом забруднення атмосферного повітря при експлуатації є автотранспорт 
та газові котли.

Інженерне забезпечення відбуватиметься за рахунок наявних міських інженерних мереж.
При експлуатації відбуватиметься виділення забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в загальній кількості: 0,26101024 г/с та 1000,34640835 т/рік.
Проведені розрахунки показали, що вплив на навколишнє середовище від діяльності 

об’єкта буде незначним і прийнятним для здоров’я населення.
Ряд проектних комплексних заходів, що впроваджуються на даному об’єкті, забезпе-

чують відсутність впливу на навколишнє середовище при виникненні аварійних ситуацій.
Зі зверненнями та пропозиціями звертатися протягом 30 днів за адресою: 04071, 

м. Київ, вул. Оболонська, 34, тел. (044) 417-07-42, з 9.00 до 18.00.

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

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

– Нежитлове приміщення загальною площею 40,32 кв. м (корисною площею 33,60), що розташоване на 2 
поверсі Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 302 з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного 
циклу Дарницького району м. Києва на вул. Декабристів, 8-А, з метою розміщення суб’єкта господарювання, 
який провадить діяльність у сфері освіти (погодинно), з орендною ставкою 4%, строком на 2 роки 364 дні. Стан 
об’єкта задовільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.08.2018 становить 841 500,00 грн. 
Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «ОЦІНКА-КОНСАЛТ».

Розмір орендної плати за одну годину 5,84 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата розраховується відповідно 
до погодженого навчальним закладом графіка: Пн. – Пт. – 14.00-19.00 (25 годин на тиждень) і за базовий місяць 
становить 642,81 грн (без ПДВ), що коригується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду комунального майна 
територіальної громади м. Києва, далі – Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 
№ 415/1280 (зі змінами), 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, визначеними додатком 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.
Для ознайомлення з потенційним об’єктом оренди необхідно звертатись до балансоутримувача.
Балансоутримувач – Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Харків-

ське шосе, 168-К, р/р 31554258377966. ЄДРПОУ – 37448113, МФО 820019, тел. 562-64-54).Термін прийняття 
заяв про намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви 
приймаються за адресою: вул. Кошиця Олександра, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію можна 
отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва 
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нежитлових при-

міщень, розташованих за адресами:
– м. Київ, вул. Озерна, 26-А, загальною площею 141,6 кв.м. Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове використання 

– розміщення суб’єкта господарювання, який проводить діяльність у сфері освіти; розмір стартової місячної орендної 
плати – 3521,50 грн (без ПДВ), розмір авансової орендної плати – 14086,00 грн (без ПДВ);

– м. Київ, вул. Озерна, 26-А, загальною площею 154,7 кв.м. Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове використання 
– розміщення суб’єкта господарювання, який проводить діяльність у сфері освіти; розмір стартової місячної орендної 
плати – 4352,73 грн (без ПДВ), розмір авансової орендної плати – 17410,92 (без ПДВ);

– м. Київ, просп. Мінський, 8-А, загальною площею 306,7 кв.м. Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове викорис-
тання – розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення 
занять різними видами спорту; розмір стартової місячної орендної плати – 1852,21 грн (без ПДВ), розмір авансової 
орендної плати – 7408,84 грн (без ПДВ);

Крок аукціону становить 5%  від найбільшого  стартового розміру орендної плати, запропонованого учасниками 
в конкурсних пропозиціях.

Конкурс буде проведено 14 травня 2019 року о 10.00, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, каб 300.
Документи для участі у конкурсі подаються супровідним листом не пізніше кінцевого терміну їх подання за адре-

сою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16 (каб. 308). Остання дата прийняття пропозицій від претендентів 07 
травня 2019 року.

Ознайомитись з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі, 
можна на веб-сторінці Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (https://obolon.kyivcity.gov.ua) та на 
офіційному порталі Києва (www.kyivcity.gov.ua)

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

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

– Нежитлові приміщення, загальною площею 279,95 кв. м (корисною площею 233,29 кв. м), що розташовані на першому поверсі Спеціалі-
зованої школи І-ІІІ ступенів № 329 «Логос» ім. Георгія Гонгадзе з поглибленим вивченням іноземних мов Дарницького району м. Києва на вул. 
Урлівській, 19-Б з метою розміщення суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними ви-
дами спорту, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка 3 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні. Вартість 
об’єкта оренди станом на 30.09.2018 становить 6020 900,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Гарант-Експертиза».

Розмір орендної плати за одну годину 31,36 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата розраховується відповідно до погодженого навчальним 
закладом графіка: Пн., Ср., Пт. – 16.30-20.00 (10,5 годин на тиждень) і за базовий місяць становить 1448,78 грн (без ПДВ), що коригується 
на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про ореріду комунального майна територіальної громади  
м. Києва, далі – Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами), і отримала позитивний 
висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається по-
дача 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, визначеними додатком 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.
Для ознайомлення з потенційним об’єктом оренди необхідно звертатись до балансоутримувача.
Балансоутримувач – Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Харківське шосе, 168-К, р/р 31554258377966. 

ЄДРПОУ – 37448113, МФО 820019, тел. 562-64-54).Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного 
після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. Кошиця Олександра, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію 
можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

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

– просп. Маяковського, 60/10, нежитлове приміщення, за-
гальна та корисна площа якого – 18,50 кв. м, розташоване у підвалі 
нежитлового будинку, приміщення у задовільному технічному 
стані, комунікації не підведені. Вартість об’єкта оренди станом 
на 31.01.2019 – 255400,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом 
оціночної діяльності ТОВ «Оцінка-Консалт».

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення 
торгівельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів на 
площі 9,00 кв. м та розміщення суб’єкта господарювання, що 
здійснює побутове обслуговування населення з ремонту взуття 
на площі 9,50 кв. м, ставки орендної плати – 9% та 3% відповідно, 
стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 1259,74 грн, термін 
оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Ватутін-
ськінвестбуд», розташоване за адресою: вул. Електротехнічна, 
11, тел. (044) 548-39-70.

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 подвій-
ну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач 
платежу КП «Ватутінськінвестбуд», код ЄДРПОУ 30977943, р/р 
26008060836145 в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 320649.

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 запро-
поновані інші варіанти цільового використання приміщення, які 
передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку 
орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

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

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 
загальною площею 15,10 кв. м, розташоване за адресою: Ал-
матинська вул., 105/2. Технічний стан приміщення задовільний, 
комунікації наявні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.01.2019 – 258000,00 
грн без ПДВ.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча ком-
панія 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 торговельних об’єктів з продажу непродовольчих 
товарів (9%), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 1935,00 грн без ПДВ.
Заявником па 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 до-
датку 4 до цього Положення:

документ, що засвідчує сплату першої частини авансової оренд-
ної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з об-
слуговування 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 після публікації за адресою: 02094, м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за телефоном 296-56-56.

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації передати майно в оренду. 

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району» 
Місцезнаходження об’єкта – вул. Щусєва, 7, загальна (корисна) площа об’єкта – 54,0 кв.м. 

Тип будинку – житловий, характеристика об’єкта оренди – підвал, технічний стан об’єкта задо-
вільний, є електро-, водо-, теплопостачання. Оціночна вартість об’єкта оренди 879 000,00 грн без 
ПДВ. Дата оцінки 31.01.2019. Суб’єкт оціночної діяльності ФОП Богатиренко І.О. Запропоноване 
цільове використання об’єкта оренди – розміщення перукарень, орендна ставка 3% – 44,1 кв.м; 
розміщення офісних приміщень, орендна ставка 8% – 9,9 кв.м (заявником на право оренди можуть 
бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата 
буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Розмір стартової/ місячної орендної 
плати: 2868,96 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції). Строк оренди 2 роки 364 дні. До заяви* 
про оренду додається документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у 
розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року (р/р 26008302839918, філії ГУ по м. Києву та Київській обл. АТ 
«Ощадбанк», код банку 322669, код ЄДРПОУ 349662526590, призначення платежу: перша частина 
авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, за намір оренди 
об’єкта загальною площею 54,0 кв.м  на вул. Щусєва, 7).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди: балансоутримувач – 04050, 
м. Київ, вул. Білоруська, 1, тел. 483-98-11, e-mail: 4863588@ukr.net. Термін прийняття заяв про 
оренду – приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного 
за датою публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, к. 512 або к. 208. Теле-
фон для довідок: 235-00-77.

*– за формою, визначеною згідно з Додатком 4 до Положення, затвердженого рішенням Київради 
від 21.04.2015 №415/1280.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА
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Великодній 
кошик - 435 грн

Вершкове 
масло, 200 гр.   

– 40,3 грн

Яйця, 
десяток  

– 22,7 грн

Хрін, 
250 гр.  – 

9,5 грн

Вино 
"Кагор", 
0,7 л. – 
64,3 грн

Паска
2 шт. –
68,2 грн

Буженина, 
400 гр. – 
108,3 грн

Сир 
400 гр.  – 
83,2 грн

сіль

Сіль, 
250 гр.  – 

2,8 грн

Сало, 
400 гр. – 
30,6 грн


