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У столичних лісах 
встановили систему 
відеоспостереження для 
уникнення пожеж

У понеділок, 27 травня, рятувальники Києва та 
області провели чергове спільне навчання для від-
працювання дій із ліквідації лісової пожежі та її 
наслідків на території комунального підприємства 
«Святошинське лісопаркове господарство». У навчан-
нях задіяли 60 спеціалістів та 11 одиниць пожежної 
та аварійно-рятувальної техніки. Щоб виявляти по-
жежі на ранніх стадіях та не допустити їх поширення 
у лісопаркових господарствах Києва, встановлена 
система відеоспостереження.

«З початку року на території столичних лісів 
сталося майже три десятки пожеж, а минулого року 
– більше 200. Причинами займань є, у першу чергу, 
необережне поводження із вогнем під час відпо-
чинку, розведення багаття прямо на ґрунті тощо. 
Саме тому ми закликаємо дотримуватись простих 
правил, інакше на порушників чекає штраф, що може 
сягати 1700 грн», – повідомив керівник навчань, 
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він наголосив, що усі служби столиці сьогодні готові 
до роботи у період посиленої пожежної небезпеки.

Комунальні підприємства лісопаркових господарств, 
що входять до складу КО «Київзеленбуд», підготували 
й утримують у повній технічній готовності протипо-
жежну техніку та обладнання: 14 пожежних машин, 12 
тракторів із плугами, 10 спостережних веж (зокрема, 5  
обладнано системами відеоспостереження), 20 пунктів 
зосередженого пожежного інвентарю.

Крім того, Петро Пантелеєв анонсував проведення 
рейдів для виявлення порушників правил благо-
устрою, через яких щороку Київ втрачає гектари 
лісових територій �

У кінотеатрі «Київ» 
відкрився кінофестиваль 
«Молодість»

25 травня у кінотеатрі «Київ» відбулась офіційна 
церемонія відкриття 48-го Міжнародного кінофес-
тивалю «Молодість». 

Серед відомих гостей церемонії – акторка Лариса 
Кадочникова, ведуча Ярослава Кравченко, актор і 
режисер Ахтем Сеітаблаєв, мисткиня Жанна Кади-
рова, актори Олеся Жураківська, Олег Москаленко 
та Олексій Тритенко, хореограф Олена Шоптенко.

Ведучим відеоцеремонії відкриття став символ 
фестивалю «Молодість» – Олень. З великого екрану 
він розповів про програми та журі кінофестивалю. 
Режисером фільму-відкриття була Наталя Пятигіна.

Зірковим гостем кінофестивалю став легендар-
ний британський режисер Пітер Ґрінвей. Йому було 
вручено почесну нагороду «Молодості» – «Скіфський 
олень» – за внесок у світове кіномистецтво.

Кінофестиваль триватиме до 2 червня. Глядачі 
зможуть побачити понад 200 кінострічок. Церемонія 
нагородження переможців відбудеться 1 червня. 
Найкращий дебютний повнометражний фільм Між-
народного конкурсу фестивалю отримає нагороду 
«Скіфський олень» та 10 000 доларів США від спонсора 
Гран-прі фестивалю �

«Чимало великих інфраструктурних 
проектів у Києві вже реалізовано і буде 
ще побудовано за кошти міста. Цей 
проект важливий і потрібний киянам. 
Це не лише можливість проводити 
змагання, а, у першу чергу, створення 
комфортних умов для масових занять 
фізкультурою та популяризації спорту 
в столиці. І вже у наступному році, 
після завершення всіх запланованих 
робіт, Київ матиме ще один сучас-
ний європейський спорткомплекс», – 
зазначив Вадим Гутцайт.

Згідно з проектом реконструкції, 
передбачається спорудження двопо-
верхової будівлі з приміщеннями для 
тренувань із силових видів спорту, тре-
нажерним та фітнес-залом, рингами для 
тренувань та змагань, універсальним 
спортивним залом. Також у спортивно-
му комплексі облаштують спортивний 
майданчик. Після поновлення, там 
зможуть одночасно займатися 117 
спортсменів.

«Хочу запевнити громаду, що спор-
тивна інфраструктура буде повністю 
збережена і розширена. Проект перед-
бачає виключно створення сучасного 
спортивного комплексу європейського 
зразка. Ніяких житлових комплексів 
там не буде! Ми хочемо створити 
простір, який буде функціонувати 
повноцінно та стане тренувальною 
базою для наших дітей», – підкрес-
лив директор Департаменту молоді 
та спорту.

Проект передбачає модернізацію 
комплексу: це стосуватиметься і самого 
приміщення, і благоустрою території, 
і оновлення майданчиків. Роботи з 
реконструкції вже розпочато �

На Райдужному зводять 
сучасний фізкультурно-
оздоровчий комплекс

У Києві почалася реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці 
Райдужній, 33-а у Дніпровському районі. Як зауважив директор Департаменту молоді 
та спорту Вадим Гутцайт, збереження та вдосконалення спортивних споруд столиці – 
важлива та пріоритетна задача.
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Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 211
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí ì³ñòà Êèºâà.
Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 212
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (âèáîð÷³ 

ä³ëüíèö³ ¹ 800086 – 800156, 800205 – 800214, 801073, 
801074, 801076 – 801078, 801082, 801097, 801098, 801103).

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 213
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (âèáîð÷³ 

ä³ëüíèö³ ¹ 800215 – 800227, 800236 – 800243, 800254 
– 800270, 800273 – 800304, 801068 – 801071, 801079, 
801080, 801088 – 801090, 801104).

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 214
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (âèáîð÷³ 

ä³ëüíèö³ ¹ 800350 – 800353, 800366, 800369 – 800407, 
800431 – 800434, 800438 – 800470).

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 215
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Äåñíÿíñüêîãî (âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 800228 

– 800235, 800244 – 800253, 800271, 800272, 800305 – 
800341, 801072, 801081), ÷àñòèíà Äí³ïðîâñüêîãî (âèáîð÷³ 
ä³ëüíèö³ ¹ 800342 – 800349, 800354 – 800365, 800367, 
800368) ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà.

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 216
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Äàðíèöüêîãî (âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 800157 – 

800204, 801075), ÷àñòèíà Äí³ïðîâñüêîãî (âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ 
¹ 800408 – 800430, 800435 – 800437) ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà.

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 217
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (âèáîð÷³ 

ä³ëüíèö³ ¹ 800471 – 800547, 800577, 800578).
Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 218
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Îáîëîíñüêîãî (âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 800548 

– 800576, 800579 – 800582), ÷àñòèíà Ñâÿòîøèíñüêîãî 
(âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 800781 – 800822, 801091, 801100) 
ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà.

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 219
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 

(âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 800702 – 800780, 800823 – 800827, 
801106).

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 220
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí ì³ñòà Êèºâà.
Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 221
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: Ïå÷åðñüêèé ðàéîí, ÷àñòèíà Ñîëîì’ÿíñüêîãî 

(âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 800828 – 800843, 800850, 800851, 
800865, 800869 – 800871, 800873, 800877 – 800885, 
800887 – 800891, 800950 – 800956, 800958, 801086), 
÷àñòèíà Øåâ÷åíê³âñüêîãî (âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 800961 – 
800964, 800966, 800967, 800975) ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà.

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 222
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 

(âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 800844 – 800849, 800852 – 800864, 
800866 – 800868, 800872, 800874 – 800876, 800886, 
800892 – 800949, 800957, 801102).

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 223
Öåíòð – ì³ñòî Êè¿â, Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí.
Ìåæ³: ÷àñòèíà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 

(âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ¹ 800965, 800968 – 800974, 800976 
– 801066). 

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 в редакції

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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Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Îðåíäîäàâåöü: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 
15, òåë.: 280-15-39).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, òåë.: 254-42-24, 254-52-86, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè: 
• ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà îðåíäè: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Áîé÷óêà, 6; 
• çàãàëüíà ïëîùà (êîðèñíà ïëîùà): 16,0 êâ. ì (13,8 êâ. ì); 
• òèï áóäèíêó: æèòëîâèé áóäèíîê;
• õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó;
• òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà (³íôîðìàö³ÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè): çàäîâ³ëüíèé (ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ òåïëî-

âîäî-åëåêòðîïîñòà÷àííÿ);
• îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: ñòàíîì íà 31.03.2019 – 311 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ (ñóá’ºêò îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ 

«Ï³êà – Åêñïåðò»). Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè: çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ 
òà ñòðîê îðåíäè – äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó; 2 ðîêè 364 äí³.

Ìîæëèâå àëüòåðíàòèâíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòó îðåíäè (ó òàêîìó âèïàäêó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå 
ðîçðàõîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Îðåíäíà ñòàâêà: 8%. Ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà: 2073,33 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Äëÿ îçíà-
éîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî 3 ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280 (ç³ çì³íàìè), äàë³ – Ïîëîæåííÿ, 
³ îòðèìàëà ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî â³äïîâ³äí³ñòü çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ 
àêò³â ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, íå âèìàãàºòüñÿ ïîäà÷à íîâî¿ çàÿâè àáî äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, ùî 
çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè. ²íø³ îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âòÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü:

– çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 äî Ïîëîæåííÿ;
– äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó 

ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó.
Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 

ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàí³ ñòàâîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî 
ðîêó, îäåðæóâà÷ ïëàòåæó: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», 
ð/ð 26001192399100 Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê», ÌÔÎ: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 35692211.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè Ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ðîáî÷îãî äíÿ, íàñòóïíîãî çà 
äàòîþ ïóáë³êàö³¿, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè

ÏðÀÒ «ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèêîíóº ôóíêö³¿ çàìîâíèêà çà îá’ºêòîì: «Ðåêîíñòðóêö³ÿ 
íåæèòëîâîãî áóäèíêó (ë³ò. À) ï³ä áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé êîìïëåêñ ïî âóë. Êóðíàòîâ-
ñüêîãî, 20 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà». Ä³ëÿíêà çàáóäîâè ðîçòàøîâàíà âçäîâæ 
âóë. Êóðíàòîâñüêîãî ì³æ âóë. ². Ìèêèòåíêà òà Ñ. Ñòàëüñüêîãî. Ïðîïîíóºòüñÿ ñó÷àñíèé 
æèòëîâèé êîìïëåêñ çà ³íäèâ³äóàëüíèì ïðîåêòîì. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü: 
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà; ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ: 
åíåðãåòè÷íèõ – åëåêòðîìåðåæà çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ (äàë³ – ÒÓ); âîäíèõ – çã³äíî ÒÓ. 
Îö³íêè ðèçèêó åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó: Ïðîåêòîâàíèé îá’ºêò íå º åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷-
íèì. Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ îá’ºêò íå âõîäèòü ó «Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, 
ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 
28.08.13 ¹808. Äîäàòêîâèì äæåðåëîì çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ áóäóòü 
òèì÷àñîâ³ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ùî óòâîðþâàòèìóòüñÿ â õîä³ ïðîâåäåííÿ 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ÿê³, çà äàíèìè ïðîåêòó, çíàõîäÿòüñÿ ó ìåæàõ íîðìàòèâíèõ âèìîã. 
Îñê³ëüêè ïðèâåäåí³ âèùå åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ïåðåáóâàþòü íà ð³âí³ íîðìàòèâíèõ ïðè-
ðîäîîõîðîííèõ âèìîã, ìîæíà ââàæàòè, ùî ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íèé ðèçèê â³ä ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ áóäå ì³í³ìàëüíèì ³ â ðàìêàõ íîðì, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. 
Îá’ºêòè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó (ÏÇÔ) çíàõîäÿòüñÿ çà ìåæàìè ä³ëÿíêè çàáóäî-
âè. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî äîäàòêîâå îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî äåíäðîïëàíó. Äëÿ 
îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòîì, ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é (çàóâàæåíü) – çâåðòàòèñÿ äî 
çàìîâíèêà ïðîåêòó, ãåíïðîåêòóâàëüíèêà òà ðîçðîáíèêà ìàòåð³àë³â ÎÂÍÑ. Çàìîâíèê 
ïðîåêòó: ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä», òåë.: (044) 288-54-22. Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ «Áóä-
Ïðîåêò Ãðóï», 050-325-30-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 172,9 êâ. ì, 
ðîçòàøîâàíå â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà,  áóä. 13. Çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè: 
ÖÎ, åëåêòðîçàáåçïå÷åííÿ, âîäîçàáåçïå÷åííÿ – º, òåõí³÷íèé ñòàí –  ïîòðåáóº ðåìîíòó. 

Âàðò³ñòü îá’ºêòó îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2018 – 4004284,0 ãðí áåç ÏÄÂ, îö³íêà çä³éñíåíà òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åêñïåðò Êîíñàëòèíã».

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 254-42-24,  280-10-14, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
(ï. 34.2 Ìåòîäèêè), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 1 %; ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 
3336,90 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ó òàêîìó âèïàäêó 
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç  ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ðîêó ¹ 415/1280 
(ç³ çì³íàìè), äàë³ – Ïîëîæåííÿ, ³ îòðèìàëà ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî â³äïîâ³äí³ñòü çâ³òó ïðî îö³íêó 
ìàéíà âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, íå âèìàãàºòüñÿ ïîäà÷à íîâî¿ çàÿâè àáî äî-
äàòêîâèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè. ²íø³ îñîáè, ÿê³ 
ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü:

• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 äî Ïîëîæåííÿ;
• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó 

ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó. 
Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 

ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷-
íîãî ðîêó: îäåðæóâà÷ ïëàòåæó ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. 
Êèºâà», ð/ð 26001192399100 Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê», ÌÔÎ: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 35692211.

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíàìè äî ï³äïðèºìñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî 
â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
189,4 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: Êëîâñüêèé óçâ³ç, áóä. 15. Çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³-
êàö³ÿìè: ÖÎ, åëåêòðîçàáåçïå÷åííÿ, âîäîçàáåçïå÷åííÿ – º, òåõí³÷íèé ñòàí – ïîòðåáóº ðåìîíòó. 

Âàðò³ñòü îá’ºêòó îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2018 – 3771060,0 ãðí áåç ÏÄÂ, îö³íêà çä³éñíåíà òîâàðèñòâîì 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åêñïåðò Êîíñàëòèíã».

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 254-42-24,  280-10-14, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè:  äëÿ  ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
(ï. 34.2 Ìåòîäèêè), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 1 %; ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 
3142,55 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ó òàêîìó 
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç  ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ðîêó ¹ 
415/1280 (ç³ çì³íàìè), äàë³ – Ïîëîæåííÿ, ³ îòðèìàëà ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî â³äïîâ³äí³ñòü 
çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, íå âèìàãàºòüñÿ ïîäà÷à 
íîâî¿ çàÿâè àáî äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè. ²íø³ îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü:

• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 äî Ïîëîæåííÿ;
• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïî-

äâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó. 
Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî 

ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì 
íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó: îäåðæóâà÷ ïëàòåæó ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ð/ð 26001192399100 Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê», ÌÔÎ: 
351005, ªÄÐÏÎÓ: 35692211.

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíàìè äî ï³äïðèºìñòâà – áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷à.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ¹145878 â³ä 18.11.2015 ð. íà ³ì’ÿ Ìàðòèíà ßðîñëàâà ²âàíîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Çàñíîâíèê –  Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿»
Â. î. êåð³âíèêà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 22 ëþòîãî 2019 ðîêó. Îðãàí, ÿêèé çä³éñíèâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, 
Äåïàðòàìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â  
Ñåð³ÿ òà íîìåð ñâ³äîöòâà: ÊÂ 23744-13584ÏÐ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щитижневого випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-21-84, 234-27-39, 
ôàêñ 235-61-48
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

Âèäàííÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ï³äïðèºìñòâà. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê Êè¿â» 
îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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