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Реклама

Найсильніші та 
найдотепніші: 16 червня 
у парку Шевченка на 
фестивалі «Kyiv Open 
Smile» виступатимуть 
зірки спорту і гумору

Показові виступи від найсильніших людей плане-
ти, змагання за Літній кубок від Студентської Ліги 
Сміху Києва, стендап-виступи і телешоу: 16 червня з 
12.00 до 20.00 в парку імені Тараса Шевченка пройде 
відкритий молодіжний фестиваль «Kyiv Open Smile» 
за участі зірок гумору та спорту. Таку ініціативу 
громадської організації «Ліга Життя» підтримано 
розпорядженням КМДА № 973.

Для відвідувачів також підготують ласощі на 
фудкортах, інтелектуально-гумористичні змагання, 
спортивні змагання за участю стронгменів, алею 
шаржів і гумористичної творчості, зону дитячих 
розваг, відкритий мікрофон та багато іншого.

Монтаж конструкцій для проведення події три-
ватиме в парку з 16.00 15 червня до 09.00 16 червня. 
Демонтувати їх мають з 22.00 16 червня до 08.00 17 
червня �

Київ підтримують 
міжнародні організації 
у розробці гендерного 
паспорту

Київська влада вдячна міжнародним та експертним 
організаціям за підтримку у створенні гендерного 
паспорту. Про це сказала заступник голови КМДА 
Марина Хонда під час робочої зустрічі щодо органі-
зації форуму «Соціальні права як механізм розвитку 
гендерно збалансованого людського капіталу».

«Нам надзвичайно потрібна експертна допомога, 
щоби проаналізувати статистичні дані, зробити 
висновки, та на їх основі проводити гендерну по-
літику. Ми хочемо змінити соціальне замовлення, 
фінансування, підходи при формуванні міських про-
грам, враховуючи ту аналітику, яку ми отримуємо», 
– наголосила Марина Хонда.

Вона розповіла, що Київ планує провести конфе-
ренцію, на якій будуть визначені основні положення 
концепції гендерної рівності, щоби згодом затвердити 
її на рівні Київради.

«Після того, як Київрада прийме концепцію 
гендерної рівності, цей документ ляже в основу 
бюджетування міських програм. Я дякую за активну 
підтримку та експертну участь фахівців ПРООН, 
Офісу Ради Європи в Україні, проекту «Гендерне 
бюджетування в Україні», GIZ в Україні, ГО «Ua 
Women» та всім, хто долучився до нашої спільної 
роботи», – резюмувала Марина Хонда �

За словами заступника голови КМДА 
Валентина Мондриївського, з вересня 
цього року усі комунальні підприєм-
ства, які організовують харчування, 
мають готувати за новими стандартами 
та реалізовувати новації у шкільних 
їдальнях Києва.

«Чергова школа Печерського райо-
ну, де запровадили мультипрофільне 
харчування, показала фантастичний 
результат із точки зору якості, різно-

маніття, бюджету і задоволення дітей. 
Важливо, що кардинально змінювати 
нічого не довелося. Точніше, це не по-
требувало значних капіталовкладень та 
змін діючих нормативів. Комунальне 
підприємство, що забезпечує харчування 
у школі, створює різноманітність завдя-
ки різниці у кількості та вазі порцій», 
– зазначив Валентин Мондриївський.

Крім того, у цьому комунальному 
підприємстві використовуються як 

нові власні рецептурні розробки 
приготування  страв, так  і  новий 
рецептурний довідник Євгена Кло-
потенка.

«У такому форматі приготування їжі 
ми робимо акцент не тільки на різно-
маніття, а й на саму подачу. Дітям має 
бути цікаво обирати серед запропо-
нованого те, що і корисно, і виглядає 
смачно. Таким чином, вже у школі у 
дітей формується культура харчування 
і власні смаки», – підкреслив заступник 
голови КМДА.

Київ впевнено посідає першість 
серед міст України, які рухаються до 
змін у підходах до шкільного харчу-
вання �

Кожна п’ята школа Печерського 
району перейшла на сучасне 
мультипрофільне харчування

Фото КМДА

Ще в одній школі Печерського району столиці 
організували шкільне харчування за форматом 
шведського столу. На цьому тижні учні школи № 90 
отримали можливість обирати страви на власний смак. 
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà – âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 37, çàãàëüíà (êîðèñíà) 
ïëîùà îá’ºêòà – 80,7 êâ. ì. Òèï áóäèíêó – àìáóëàòîðíèé ìåäè÷íèé çàêëàä, õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè – íàï³âï³äâàë, òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà çàäî-
â³ëüíèé, º åëåêòðî-, âîäî-, òåïëîïîñòà÷àííÿ. Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 2 228 100,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Äàòà îö³íêè 31.03.2019. Ñóá’ºêò îö³íî÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÏ ×àéêà Í.Î. Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñóá’ºêò³â 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè â ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
çàêëàäàõ. Îðåíäíà ñòàâêà 11% – 65,7 êâ. ì; ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíèõ îá’ºêò³â ç ïðîäàæó îêóëÿð³â, ë³íç, ñêåëåöü ó ïðèì³ùåííÿõ ë³êóâàëüíî-ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â, îðåíäíà ñòàâêà 12% – 15,0 êâ. ì. Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ / ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè: 20769,37 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Äî çàÿâè* ïðî îðåíäó äîäàºòüñÿ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó 
ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó (ð/ð 26002216161, 
ÀÁ «Óêðãàçáàíê», ÌÔÎ: 320478, êîä ªÄÐÏÎÓ: 38945657, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: ïåðøà ÷àñòèíà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 
ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, çà íàì³ð îðåíäè îá’ºêòà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 80,7 êâ. ì íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 37).

Êîíòàêòíà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè: áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 37, 4-èé ïîâåðõ – 
412 êàá., 6-èé ïîâåðõ – 607 êàá., òåë. (044) 235-50-60, e-mail: chevchpol1@ukr.net. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 
ðîáî÷èõ äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ðîáî÷îãî äíÿ, íàñòóïíîãî çà äàòîþ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, ê. 512, àáî ê. 208. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 235-00-77.
*– çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ çã³äíî Äîäàòêó 4 äî Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280.

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 «Êå-
ðóþ÷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. 

Ëþòåðàíñüêà, 27/29 ë³ò. «À» (îá’ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè).
Çàãàëüíà ïëîùà (êîðèñíà ïëîùà): 27,2 êâ. ì (27,2 êâ. ì). 
Òèï áóäèíêó: æèòëîâèé áóäèíîê.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 

ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó. 
Òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà (³íôîðìàö³ÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ 

êîìóí³êàö³ÿìè): ïîòðåáóº ðåìîíòó (ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ 
òåïëî-âîäî-åëåêòðîïîñòà÷àííÿ).

Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: ñòàíîì íà 31.01.2019 – 
673 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ (ñóá’ºêò îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÔÎÏ Ùàñëèâà Í. 3.). 

Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè: 
çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê 
îðåíäè – äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà 
ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 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: 20,0 êâ. ì – 1%, 7,2 êâ. ì – 2%, ñòàðòîâà 
îðåíäíà ïëàòà: 709,29 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà 
³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè íåîáõ³äíî 
çâåðíóòèñÿ äî áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç 
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 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 òîâà-
ðèñòâî «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.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Íà âèêîíàííÿ Óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 910/3664/19 â³ä 14.05.2019 ðîêó, äëÿ âèÿâ-

ëåííÿ ãðîìàäÿí òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé, îäèíîêèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ íå ìàþòü âëàñíîãî æèòëà, íå âèêîðèñòàëè ïðàâî 
íà áåçîïëàòíó ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó, íà ïðàâîâèõ ï³äñòàâàõ, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ æèòëîâèõ ïðàâ ìåøêàíö³â ãóðòîæèòê³â», âñåëåí³ ó ãóðòîæèòîê, ùî ðîçòàøîâàíèé 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîçàâîäñüêà, 7, òà ôàêòè÷íî ïðîæèâàþòü ó ãóðòîæèòêó ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó, 
ÒÎÂ «ÂÊ Êîìóíàëüíèê» ôîðìóº ïåðåë³ê âêàçàíèõ îñ³á äëÿ ïîäàëüøîãî íàäàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ ñóäó.

Âñ³ì îñîáàì, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèùåçàçíà÷åíèì êðèòåð³ÿì òà ïðîæèâàþòü íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ó ãóðòîæèò-
êó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîçàâîäñüêà, 7, ïðîïîíóºòüñÿ íàä³ñëàòè íà àäðåñó ÒÎÂ 
«ÂÊ Êîìóíàëüíèê» (03062, ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîçàâîäñüêà, 7) ïîâ³äîìëåííÿ ç íàñòóïíîþ ³íôîðìàö³ºþ: ïð³çâèùå, 
³ì’ÿ, ïî-áàòüêîâ³, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ïîäàòê³â (çà íàÿâíîñò³), àäðåñó 
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ï³äñòàâó ïðîæèâàííÿ, äå çíàõîäèòüñÿ äîêóìåíò, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ïðîæèâàº îñîáà, ïðèêëàä îïëàòè 
ïðîæèâàííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî íå âèêîðèñòàííÿ ïðàâà íà áåçîïëàòíó ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó.

Äèðåêòîð ÒÎÂ «ÂÊ Êîìóíàëüíèê

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Îáîëîíñüêà ðàéîííà 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16). Áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 4-à).

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 4 ïîâåðõó â áóä³âë³ àìáó-
ëàòîðíîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó íà âóë. Éîðäàíñüê³é, 26, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 58,0 êâ. ì 
(êîðèñíà ïëîùà – 53,2 êâ. ì). Çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè: ÖÎ, ÕÂÏ, åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ – º, òåõí³÷íèé ñòàí – çàäîâ³ëüíèé. Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà – 1 067 471,0 ãðí 
(áåç ÏÄÂ), ñòàíîì íà 31.03.2019; îö³íêà âèêîíàíà ÑÎÄ – ÒÎÂ «Ãëîáàë Àïðàéçåð Ãðóï».

Çàïðîïîíîâàíà ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü 
ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè â ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîìó çàêëàä³, îðåíäíà ñòàâêà – 11%, 
ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 9785,15 ãðí (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñü ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî 

îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ 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 ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó; (âíîñèòüñÿ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷à: ð/ð 26005052660733 â AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», êîä áàíêó: 300711).

Êîíòàêòíà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îçíàéîìëåííÿ çàö³êàâëåíèõ îñ³á ³ç îá’ºêòîì 
îðåíäè ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî ÷àñó: Ðåäüêî Â. Þ, email: oblcrdp@ukr.net, âóë. Ï³âí³÷íà, 
4-à, ê³ìí. ¹ 320, òåë.: 413-47-10. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî çà äàòîþ ïóáë³êàö³¿, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà 
Òèìîøåíêà, 16, ê³ìíàòà 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê: 418-41-98.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³-
ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, 
ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà 
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,60 êâ. 
ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Êîñì³÷íà, 5. Òåõí³÷íèé 
ñòàí ïðèì³ùåííÿ çàäîâ³ëüíèé, êîìóí³êàö³¿ â³äñóòí³.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2019 – 
1090000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 
9-ã, òåë.: 517-74-11).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà 
ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóáºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, 
êð³ì êâàë³ô³êîâàíèõ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 
íà ïëîù³, ÿêà íå ïåðåâèùóº 100 êâ. ì (1%), òåðì³í 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 
908,33 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïî-
íîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ó òàêîìó 
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ 
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çã³äíî ï. 7.5 Ïîëîæåííÿ îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð 
âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü:

• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà-
÷åíèì ó äîäàòêó 4 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ;

• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè 
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 
ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó.

Ðåêâ³çèòè áàëàíñîóòðèìóâà÷à – ÊÏ «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³-
ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» – äëÿ âíåñåííÿ ïëàòåæó:

Àäðåñà: 02002 ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã;
ï/ð 26008554300600 â ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê»;
ÌÔÎ: 351005;
Êîä ªÄÐÏÎÓ: 39606435;
²ÏÍ: 396064326530.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 

10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿, çà 
àäðåñîþ: 02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208. 
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 559-39-34.

ÒÎÂ «Àñòîð³ÿ äåâåëîïìåíò ãðóï» ïîâ³äîìëÿº âñ³õ âëàñíèê³â ñóì³æíèõ ä³ëÿíîê 
òà çàö³êàâëåíèõ îñ³á: ÒÎÂ «Ïðîïåðò³ äå ëþêñ», Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, Ãóöàë Ò. Ì., 
Øèëëº Ë. Ä., Â³òîëüí³ø Â³ëüí³ñ, ßëîâåíêî Ò. Ï., Ãóöàë Í. Ï., Áåñàãà À. Â., 
×îáàí Â. Ì., ùî 07 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó î 9.00 â³äáóâàòèìåòüñÿ â³äíîâëåííÿ ìåæîâèõ 
çíàê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê: 8000000000:82:243:0045, 8000000000:82:243:0082, 
8000000000:82:243:0081, 8000000000:82:243:0047, 8000000000:82:243:0046, 
8000000000:82:243:0100.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «ªâðîïåéñüêå áþðî 
ðåñòðóêòóðèçàö³¿» (êîä ªÄÐÏÎÓ: 39704618, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Çî-
îëîã³÷íà, á. 4-à, îô. 139) ïîâ³äîìëÿº, ùî ºäèíèì ó÷àñíèêîì Òîâàðèñòâà 21.05.2019 ð. 
áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïîäàííÿ Òîâàðèñòâîì çàÿâè äî Íàöêîìô³íïîñëóã ïðî âè-
êëþ÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ.

Âòðà÷åíèé Äîäàòîê äî äèïëîìó ÓÂ ¹732599, â³ä 29.06.1993 ð. çà ñïåö³àëüí³ñòþ ìåõàí³êà, 
âèäàíèé Êè¿âñüêèì óí³âåðñèòåòîì ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà ³ì’ÿ Øâåöîâî¿ Þë³¿ Ìèêîëà¿âíè, 
ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÏÐÈÂÀÒÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÓÊÐÀ¯ÍÀ», êîä 30636550, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: âóë. Ðåâóöüêîãî, áóä. 42-å, ì. Êè¿â, 02140, â îñîá³ ë³êâ³äàòîðà Òèùåíêî Î. ²., ùî 
ä³º íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 910/842/18 â³ä 07.09.2018 ð., 
ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó îðèã³íàëó ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ âèïóñêó ö³ííèõ ïàïåð³â ¹493/1/06 â³ä 
24.10.2006, äàòà âèäà÷³ 19.11.2012, âèäàíîãî Äåðæàâíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ
 29 òðàâíÿ 2019 ðîêó ì. Êè¿â ¹ 906

Ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà-
¿íè Ïðèãëàäÿ Â. Â., ÿêèé áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíî-
ìó âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹ 214 ó ïîðÿäêó ñàìîâèñóâàííÿ 
íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 
21 ëèïíÿ 2019 ðîêó.

Äî Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íàä³éøëà çàÿâà ãðî-
ìàäÿíèíà Óêðà¿íè Ïðèãëàäÿ Âîëîäèìèðà Â³êòîðîâè÷à 
ïðî ñàìîâèñóâàííÿ ðàçîì ç ³íøèìè äîêóìåíòàìè äëÿ 
ðåºñòðàö³¿ éîãî êàíäèäàòîì ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè â 
îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹ 214 íà ïîçà÷åðãîâèõ 
âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó.

Ðîçãëÿíóâøè çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè, Öåíòðàëüíà âèáîð÷à 

êîì³ñ³ÿ âñòàíîâèëà ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè».

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 9, 10, 
ïóíêòó 9 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 30, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàò-
ò³ 52, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 55, ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 
56, ÷àñòèí ïåðøî¿, øîñòî¿, ñüîìî¿ ñòàòò³ 59, ÷àñòèí 
äåâ’ÿòî¿ – îäèíàäöÿòî¿ ñòàòò³ 107 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè», êåðóþ÷èñü ñòàò-
òÿìè 11 – 13, ïóíêòîì 6 ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
Öåíòðàëüíó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ», Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ  
ï î ñ ò à í î â ë ÿ º:

1. Çàðåºñòðóâàòè êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, 
ÿêèé áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ 
¹ 214 ó ïîðÿäêó ñàìîâèñóâàííÿ íà ïîçà÷åðãîâèõ âè-
áîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè 21 ëèïíÿ 2019 ðîêó:

Ïðèãëàäü Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷, íàðîäèâñÿ 8 ãðóäíÿ 
1976 ðîêó â ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, 

ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â ïðîæèâàº íà òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè, îñâ³òà âèùà, ô³çè÷íà îñîáà – ï³äïðèºìåöü, 
áåçïàðò³éíèé, ïðîæèâàº â ñåë³ Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùà-
ã³âêà Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, 
ñóäèì³ñòü â³äñóòíÿ, ñàìîâèñóâàííÿ. 

2. Êîï³þ ö³º¿ ïîñòàíîâè òà ïîñâ³ä÷åííÿ âñòàíîâëåíî¿ 
ôîðìè âèäàòè êàíäèäàòó ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè 
Ïðèãëàäþ Â. Â.

3. Öþ ïîñòàíîâó íàä³ñëàòè â³äïîâ³äíîìó ðåã³îíàëüíîìó 
äðóêîâàíîìó çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ îïðèëþä-
íåííÿ ó òðèäåííèé ñòðîê ç äíÿ ¿¿ ïðèéíÿòòÿ.

4. Öþ ïîñòàíîâó îïðèëþäíèòè íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

Ãîëîâà
Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿                                    

Ò. ÑË²ÏÀ×ÓÊ

РЕКЛАМАДОКУМЕНТ

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу

Про внесення змін до рішення Київської міської ради  
від 23.06.2011 № 242/5629

«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 902/7558 від 16 травня 2019 року

Відповідно до статті 18, пунктів двадцять четвертого та тридцять п’ятого частини першої статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 10, пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, частини другої статті 382 Цивільного кодексу 
України, статті 42 Земельного кодексу України Київська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Âíåñòè äî äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 23.06.2011 ¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ 
ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 5.3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«5.3. Ñòàâêà çåìåëüíîãî ïîäàòêó çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 

(êð³ì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ áàãàòîêâàð-
òèðí³ áóäèíêè òà ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ, ùî ïåðåáóâàþòü 
ó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ âëàñíèê³â êâàðòèð áàãàòî-
êâàðòèðíîãî áóäèíêó), ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ þðèäè÷íèìè 
³ ô³çè÷íèìè îñîáàìè (êð³ì ï³äïðèºìñòâ äåðæàâíî¿ òà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³), ó òîìó ÷èñë³ ó ðàç³ ïåðåõîäó ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³, ñïîðóäè (¿õ ÷àñòèíè), àëå ïðàâî 
âëàñíîñò³ íà ÿê³ àáî ïðàâî îðåíäè ÿêèõ â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íå îôîðìëåíî, âñòàíîâëþºòü-
ñÿ ó ðîçì³ð³ 3 â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê».

2. Âíåñòè çì³íè äî òàáëèö³ ¹ 1 äî äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 242/5629 
«Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» 
(ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18 æîâòíÿ 

2018 ðîêó ¹ 1910/5974) çà êîäàìè êëàñèô³êàö³¿ áóä³âåëü 
òà ñïîðóä:

1242.1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
 

1242.1 Ãàðàæ³ íàçåìí³ 0,400 0,400

1242.2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
 

1242.2 Ãàðàæ³ ï³äçåìí³ 0,400 0,400

 
3. Öå ð³øåííÿ îïðèëþäíèòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èí-

íîãî çàêîíîäàâñòâà.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà 

ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів 
місцевого самоврядування

випуск № 2 (1953), п’ятниця, 31 травня 2019 р.

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВАМІСТА КИЄВА

«

«

»

»
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
31 травня 2019 р.

№ 25 (5217)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çà-
ãàëüíà 
ïëîùà 

(êî-
ðèñíà), 

êâ. ì

Òèï áó-
äèíêó

Õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè

Òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà é 
³íôîðìàö³ÿ ïðî çàáåçïå-

÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè

Âàðò³ñòü îá’ºêòó îðåíäè, 
ãðí áåç ÏÄÂ

Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè  

Ðîçì³ð 
ñòàðòîâî¿/

ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Îðåíäíà 
ñòàâêà ó % ÔîòîÄàòà îö³íêè

Íàçâà ÑÎÄ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-à, 234-23-24; ð/ð 2600230946101 â ÀÒ «ÁÀÍÊ ÊÐÅÄÈÒ ÄÍ²ÏÐÎ» ì. Êè¿â, êîä áàíêó: 305749, êîä ªÄÐÏÎÓ: 03366500).

1
âóë. Êóáàíñüêî¿ 

Óêðà¿íè, 26 
ë³ò. À 

172,8 Íåæè-
ëèé

Ïðèì³ùåííÿ,  
1 ïîâåðõ, ï³äâàë

Ïðèì³ùåííÿ ïîòðåáóþòü 
ðåìîíòó, êîìóí³êàö³¿ â 

íàÿâíîñò³ 

1785800,0
33. Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ 

çä³éñíþþòü âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü 
29. Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

8929,00 631.01.2019

ÒÎÂ «Îö³íêà-Êîíñàëò»

2
ïðîñï. Â. 

Ìàÿêîâñüêîãî, 
15 ë³ò. À 

197,80 Íåæè-
ëèé

Ïðèì³ùåííÿ,  
1 ïîâåðõ, ï³äâàë

Ïðèì³ùåííÿ ïîòðåáóþòü 
ðåìîíòó, êîìóí³êàö³¿ â 

íàÿâíîñò³

2008000,0
33. Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ 

çä³éñíþþòü âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü 
29. Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 

10040,00 631.01.2019

ÒÎÂ «Îö³íêà-Êîíñàëò»

3
âóë. Øîëîì-
Àëåéõåìà, 3 

ë³ò. À 
53,6 Íåæè-

ëèé
Ïðèì³ùåííÿ,  

3 ïîâåðõ

Ïðèì³ùåííÿ ïîòðåáóþòü 
ðåìîíòó, êîìóí³êàö³¿ â 

íàÿâíîñò³

880 890,0
41. Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî 
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 2936,30 430.11.2018

ÔÎ-Ï ×åáàêîâ Î. ².

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÑÂ ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä» (02002, Êè¿â, Äìèòð³âñüêà 16-à, êîðïóñ 1, 228-91-73; ð/ð 26008300235031 â ÀÒ «Îùàäáàíê», ÌÔÎ: 320669, êîä ªÄÐÏÎÓ: 37292855).

4 ïðîñï. Ïåðå-
ìîãè, 135, À 58,4 Íåæè-

ëèé Áóä³âëÿ Çàäîâ³ëüíèé, âîäîïîñòà-
÷àííÿ â íàÿâíîñò³

633600,00

40. Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³ 2 112,0  4 28.02.2019

ÔÎ-Ï ×àéêà Í. Î.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Æèòí³é ðèíîê» (04071, ì. Êè¿â, âóë. Âåðõí³é Âàë, 16, òåë.: 482-55-58, êîä ªÄÐÏÎÓ: 05587843, ðàõóíîê: 26001300696901 â Áàíê ÒÂÁÂ ¹ 10026/0104 ô³ë³ÿ ÃÓ ÀÒ «Îùàäáàíê» ïî ì. Êèºâó 
òà Êè¿âñüê³é îáë., ÌÔÎ: 322669).

5 âóë. Âåðõí³é 
Âàë, 16 34,40 Íåæè-

ëèé
Ïðèì³ùåííÿ 

ï³äâàëó 
Çàäîâ³ëüíèé, íàÿâí³ñòü 

åëåêòðîïîñòà÷àííÿ   

626700,0

 29. Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 3133,5    628.02.2019

ÔÎ-Ï ×àéêà Í. Î.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî ¹273904 ÊÀÒÏ – 273904 (02022, ì. Êè¿â, âóë. Îõòèðñüêà, 8, òåë.: 257-22-83, 257-50-14, êîä ªÄÐÏÎÓ: 05433011, ðàõóíîê: 26008052620350 â 
ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÌÔÎ: 300711).

6 âóë. Îõòèð-
ñüêà, 8, ë³ò. À 21,1 Íåæè-

ëèé
Ïðèì³ùåííÿ íà  

2 ïîâåðñ³ 

Çàäîâ³ëüíèé, åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ òà âîäî-

ïîñòà÷àííÿ â íàÿâíîñò³ 

314000,0

24. Ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü 2093,33    831.12.2018

ÏÏ «Àëüÿíñ Åêñïåðò»

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî» (ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, 15-à, 207-61-56; ð/ð 26002300208020 â Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê», êîä áàíêó: 322669,  
êîä ªÄÐÏÎÓ: 40538421).

7 âóë. Ãîëîñ³¿â-
ñüêà, 4, ë³ò. Á 198,0 Íåæè-

ëèé

Áóä³âëÿ 
(öåíòðàëüíèé 

òåïëîâèé ïóíêò)

Çàäîâ³ëüíèé, åëåêòðîîñ-
â³òëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ 

– ó âèìêíåíîìó ñòàí³; 
òåïëîâå ïîñòà÷àííÿ – 

â³äñóòíº

2 555 000,00

29. Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 1275,00 6    28.02.2019

ÏÏ «Àëüÿíñ Åêñïåðò»

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 53, 424-05-33; ð/ð 3155 4284 3303 31 â ÓÄÊÑÓ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ð-í³, 
êîä áàíêó: 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ: 00185011).

8

áóëüâ. Àêàäå-
ì³êà Âåðíàä-
ñüêîãî, 53 ë³ò. 

«Â-4»

20,5 íåæè-
ëèé

Ïðèì³ùåííÿ íà 
1 ïîâåðñ³

Çàäîâ³ëüíèé, åëåêòðî-, 
âîäîçàáåçïå÷åííÿ, òåïëî-
çàáåçïå÷åííÿ â íàÿâíîñò³

465 500,00
17.1 Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè ó ïðè-

ì³ùåíí³ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó 4655,00 12      28.02.2019

ÒÎÂ «Åêñïåðò-Àëüÿíñ»

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âê³íîô³ëüì» (01004, ì. Êè¿â, áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 3, òåë.: 279-79-64, ï/ð 26000336631700 â ÀÒ «ÓêðÑèááàíê», ÌÔÎ: 351005, Ñâ³ä. ¹ 100132824, ²ÏÍ: 355319026598, 
ªÄÐÏÎÓ: 35531906).

9 âóë. Î. Àðõè-
ïåíêà, 5 31,75 Íåæè-

ëèé 
Ïðèì³ùåííÿ íà   

1 ïîâåðñ³

Çàäîâ³ëüíèé, åëåêòðîïîñ-
òà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, 

òåïëîçàáåçïå÷åííÿ â 
íàÿâíîñò³

1076000,00 13. Ðîçì³ùåííÿ êàôå, áàð³â, áóôåò³â, êàôåòåð³¿â, 
ðåñòîðàí³â, çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ç 

ïîñòà÷àííÿ ñòðàâ, ïðèãîòîâëåíèõ öåíòðàë³çîâàíî, äëÿ 
ñïîæèâàííÿ â ³íøèõ ì³ñöÿõ, ùî çä³éñíþþòü ïðîäàæ 

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

13450,00 1528.02.2019

ÒÎÂ «ÒÐÈÁÜÞÒ-
ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ»

10 âóë. Î. Àðõè-
ïåíêà, 5 10,00 Íåæè-

ëèé 
Ïðèì³ùåííÿ íà   

2 ïîâåðñ³

Çàäîâ³ëüíèé, åëåêòðîïîñ-
òà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, 

òåïëîçàáåçïå÷åííÿ â 
íàÿâíîñò³

339000,00
22.5. Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ çàêëàä³â îõîðîíè 

çäîðîâ’ÿ, ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà 
îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäÿòü ãîñïîäàðñüêó 

ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè â ³íøèõ ì³ñöÿõ 

 2542,5  928.02.2019

ÒÎÂ «ÒÐÈÁÜÞÒ-
ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ»

11
âóë. Âèøãî-
ðîäñüêà, 49 

ë³ò. À
66,97 Íåæè-

ëèé
Ïðèì³ùåííÿ, 

ï³äâàë

Çàäîâ³ëüíèé, åëåêòðîïîñ-
òà÷àííÿ  òà âîäîïîñòà÷àí-

íÿ â íàÿâíîñò³

918650,00
13. Ðîçì³ùåííÿ êàôå-áàðó ç ïðîäàæó òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè  11483,13 1528.02.2019

ÒÎÂ «ªÑÏ Êàï³òàë»

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 8 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ìåëüíèêîâà, 18, 483-80-89; ð/ð 31558264338070  â ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà, êîä áàíêó: 820019,  
êîä ªÄÐÏÎÓ: 01993919).

12 âóë. Ìåëüíèêî-
âà, 16 ë³ò.À 16,5 Íåæè-

ëèé
Ïðèì³ùåííÿ, 

ï³äâàë

Åëåêòðî-, âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ â 

íàÿâíîñò³

484600,00
11.4 Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòó ç ïðîäàæó 

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 3634,50 9   28.02.2019

ÔÎ-Ï ×àéêà Í. Î.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «ÏÅ×ÅÐÑÜÊÑÅÐÂ²Ñ» (01103, ì. Êè¿â, âóë. Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 1, òåë.: 285-47-16, êîä ªÄÐÏÎÓ: 19024635, ðàõóíîê: 26008056105820 â Áàíê ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÌÔÎ: 380775, 
²ÏÍ: 190246326558).

13
âóë. Â³éñüêî-
âèé ïðî¿çä, 1, 

ë³ò. «Æ»
170,40 Íåæè-

ëèé
Ïðèì³ùåííÿ íà 

1 ïîâåðñ³ 

Ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, 
íàÿâí³ñòü åëåêòðîïîñòà-

÷àííÿ   

1267000,0

 29. Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 6335,0    6
28.02.2019

ÒÎÂ «Öåíòð íåçàëåæíî¿ 
îö³íêè âëàñíîñò³ 

«ÅÂÅÐÅÑÒ» 

14
âóë. Â³éñüêî-
âèé ïðî¿çä, 1, 

ë³ò. «Æ»
1227,0 Íåæè-

ëèé
Ïðèì³ùåííÿ íà 

1 ïîâåðñ³

Ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, 
íàÿâí³ñòü åëåêòðîïîñòà-

÷àííÿ

8281000,0

 29. Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó 41405,0    6
28.02.2019

ÒÎÂ «Öåíòð íåçàëåæíî¿ 
îö³íêè âëàñíîñò³ 

«ÅÂÅÐÅÑÒ»  

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Ïëåñî» (02660, ì. Êè¿â, Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 7, òåë.: 541-06-96, ð/ð 2600930946401 â Ë³âîáåðåæíîìó â³ää³ëåíí³ ÏÀÒ «Áàíê Êðåäèò Äí³ïðî» ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ: 305749, 
ªÄÐÏÎÓ: 23505151).

15

Äí³ïðîâñüêèé 
ð-í, âóë. 

Ìèê³ëüñüêî-
Ñëîá³äñüêà, 

á/í – ìàéäàí 

29,0 Íåæè-
ëèé 

Àñôàëüòíå ïî-
êðèòòÿ Êîìóí³êàö³¿ â³äñóòí³    

420000,00 41.Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü 
ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü 
ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ì³í³-ôóòáîë) (ñåçîííî ç 01.05 

ïî 31.10 êàëåíäàðíîãî ðîêó)

1050,00 331.01.2019

ÔÎ-Ï Ðàáîòñüêà Ê. Â.

Ïî îá’ºêòàõ, çàçíà÷åíèõ ó ïï. 1-7, 9-11, 13-15 îãîëîøåííÿ, ìîæëèâå àëüòåðíàòèâíå âèêîðèñòàííÿ.
Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ 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 ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó. 
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:  âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-76, 202-61-77, 

202-61-96. 

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
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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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Дитяча дипломатія в дії
 � «Сонячний каштанчик» – Фестиваль Добра і Любові

Цей унікальний мистецький 
проект заслуговує на внесення 
у Книгу рекордів України за різ-
ними показниками. По-перше, 
він є переможцем всіх 3 років 
Громадського бюджету Києва і 
щоразу серед лідерів за кількістю 
голосів киян.  Це єдиний в Україні 
7-денний Міжнародний фестиваль 
дитячо-юнацької творчості, який 
є безкоштовним як для учасників, 
так і для глядачів.  Протягом цих 
днів відбувається 12 повномасш-
табних тематичних заходів, 8 з 
яких присвячені Дню Києва, і в 
яких задіяно близько тисячі юних 
талантів. 

Це Міжнародний дитячий 
творчий форум, у якому бе-
руть  участь як українські 
діти, так і дитячі твор-
чі колективи зі всього 
світу. За 9 років іс-
нування фестива-
лю своє мистецтво 
столиці дарувало 
понад 50 закор-
донних аматор-
ських і професій-
них колективів, 
які презентували 
культуру 30 країн. 
Цього року з 23 по 
29 травня гостя-
ми столиці стали 
тайці, індуси, тур-
ки, албанці, кирги-
зи, грузини, словаки, 
гагаузи. На фестивалі 
була представлена на-
ціональна культура Єгипту, 
Азербайджану, Вірменії, Ні-
меччини, Узбекистану, кримських 
татар. 

     Учасниками фестивалю дитя-
чої творчості стали різножанрові 

колективи 
з України – 
переможці 
відбірко-
вих турів, 
які відбули-
ся в березні у 
рамках реалі-

зації громад-
ського проекту 

461, а саме юні 
бандуристи, вока-

лісти та танцівники з 
Донецької, Сумської, Кіро-

воградської, Дніпропетровської 
та Київської областей, 12 шкіл 
мистецтв з Умані, Петриківки, 

Тернополя, Шостки, Таращі, Во-
лодарки, Василькова, Києва тощо. 

У рамках фестивалю відбулися 
Всеукраїнські конкурси серед юних 
майстрів декоративно-ужиткового 
мистецтва, виконавців танцю-
вальних трюків на кубок Григорія 
Чапкіса «Віртуози танцю», презен-
тація культур 16 країн-учасників, 
благодійна акція на підтримку 
талановитих дітей з інвалідніс-
тю «Діти для дітей», де під час 
аукціону було зібрано більше 20 
тис. грн і передано Благодійному 
фонду «З теплом у серці».

У програмі фестивалю також 
були офіційні зустрічі з владни-

ми структурами столиці, зокрема 
в Українському фонді культури, 
Київській мерії, Святошинській 
РДА, майстер-класи, тематичні 
вечори знайомств, екскурсії Ки-
євом і багато інших заходів, які 
об’єднували дітей різних націо-
нальностей.

І, звісно, центральними подіями 
«Сонячного каштанчика» стали 
мистецькі марафони в Інтернаці-
ональному парку столиці, де від-
булися святкові дефіле колективів 
та урочисте відкриття фестивалю, 
Міжнародне фольклорне свято 
дитячої творчості «Етно-Каштан-
чик – 2019» у Національному музеї 

народної архітектури та побуту 
України, Гала-концерт у Міжнарод-
ному центрі культури та мистецтв.

Саме зараз відбувається голо-
сування за громадські проекти 
Києва, які будуть реалізовані в 
2020 році, і серед них є наш «Со-
нячний каштанчик» – проект 142. 
І чи бути X Ювілейному Міжна-
родному благодійному фестива-
лю дитячо-юнацької творчості  – 
залежить лише від голосування 
киян. Підтримуючи цей проект, 
ми підтримуємо майбутнє нашої 
країни – дітей, їх духовний світ. 
Разом ми творимо нове обличчя 
столиці України �




