
28 вересня на вулиці 
Рейтарській планується 
перекриття руху у зв’язку зі 
святом РАЙОН #1 Block Party

Із 12.00 до 21.00 28 
вересня заплановане 
проведення традицій-
ного вуличного свята 
РАЙОН #1 Block Party. 
Про це повідомили 
організатори заходу.

У зв’язку з цим за-
планована заборона 
руху всіх видів тран-
спортних засобів на 
вул. Рейтарській від 
будинку № 5 (пере-
хрестя з вул. Золотово-
рітською) до будинку
№ 21/13 (перехрестя з 

вул. Стрілецькою) з 06.00 до 23.59 28 вересня.
За інформацією організаторів, свято РАЙОН #1 Block Party, 

заплановане на 27 липня, скасовується.
Нагадаємо, що Block Party – формат вуличних фестивалів, під 

час яких місцеві підприємці та мешканці перекривають вули-
цю і влаштовують святкування із розпродажами, фудкортами, 
майстер-класами, музичними виступами та іншими активнос-
тями. Торік частина зібраних під час події коштів організатори 
витратили на благоустрій вул. Рейтарської.

Відповідальність за підготовку та проведення заходу взяла 
на себе громадська організація «Золоті ворота»  �
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Киян запрошують долучитися 
до толоки «Чисто субота» у 
Гідропарку та на інших локаціях 
Дніпровського району

20 липня об 11.00 у столичному Гідропарку відбудеться «Чисто 
субота» задля покращення стану території. Про це повідомив 
новий в. о. директора парку культури і відпочинку «Гідро-
парку» Олег Челомбітько.

Він зазначив, що прибирання території є найпершим кроком 
на шляху до оновлення парку і закликав громадськість долучи-
тися до толоки.

«Україна потрапила у топ країн із найбільшим обсягом сміття 
на людину, ми посіли 9 місце – це 10,6 тонн на людину в рік. По-
чинаючи з цієї суботи, 20 липня, ми розпочинаємо прибирання 
«сплячого велетня» – усім відомого Венеціанського острова між 
двома берегами Києва. Це практично заповідник у центрі сто-
лиці – Гідропарк. Це наша спільна робота, і ми запрошуємо усіх 
небайдужих долучитися», – закликав Челомбітько.

Окрім того, у Дніпровському районі 20 липня прибиратимуть 
ще дві локації: зелену зону поблизу метро «Дарниця» та Микіль-
ську слобідку.

Кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.
Детальніше – за посиланням: http://bit.ly/2XYNF0U  �

ÍÎÂÈÍÈ

Про це під час відкриття пар-
ку повідомив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв.

«Парк невеликий, усього 7,9 га, 
але він має всю необхідну для від-
починку інфраструктуру. Тут велика 
кількість дитячих майданчиків, 
спортивний майданчик, майдан-
чики для футболу, волейболу і бас-
кетболу, доріжки, лави – тобто все, 
що треба для відпочинку місцевих 
мешканців», – зазначив Петро Пан-
телеєв.

Він наголосив, що парк патрулю-
ватиме муніципальна варта, адже, 
як показує практика, побудувати 
– це пів справи, потрібно дбати, 
охороняти та не дати зруйнувати те, 
що такими зусиллями створюється.

Заступник голови КМДА додав, що 
для підвищення безпеки всіх відвід-
увачів парку встановлено 32 відео-
камери та кнопки виклику поліції. 
Задля безпеки виконано стандартні 
вимоги, визначені мером міста щодо 
будівництва таких зон відпочинку.

В оновленому парку встановлено 
сучасну поливально-зрошувальну 
систему газонів і квітників, дитя-

чий майданчик та знаряддя для 
воркауту, облаштовано багато-
функціональне спортивне поле, 
встановлено шахові та тенісні столи. 
На території висаджено 610 дерев та 
кущів і влаштовано живу огорожу 
– це щільна вузька смуга кущів чи 
дерев замість паркана. Відремонто-
вано сцену, встановлено 18 лав і 18 
урн для сміття. Також на території 
є освітлення зі 126 опор  �

Оновлений парк «Веселка» 
відкрився на Нивках

Київ продовжує створювати сучасні зони 
відпочинку. Оновлений парк «Веселка», відкритий 
після капітального ремонту в мікрорайоні «Нивки», 
є чудовою зеленою зоною з відеонаглядом та 
системою автоматичного поливу.
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Інформація ЦВК станом на 14 липня 2019 року

Інформація ЦВК станом на 16 липня 2019 року

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 211.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Äæóëàé Âëàäèñëàâà Ìèõàéëîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 3059816791. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ Ô²Ë²ß AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â.
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 300711. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26432052600322.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 220.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Ïîäîëÿêà Ìèõàéëà Ñòåïàíîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 3223704959. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: Ô²Ë²ß «ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ» AT ÊÁ 
«ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â. Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 320649. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26439052600657.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 218.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Ðàäüêà ªâãåíà Îëåêñàíäðîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 2953806554. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÒÂÁÂ ¹10026/0125, ÃÓ ïî ì. Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³, ì. Êè¿â. Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 322669. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26432500722114.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 211.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Ëàáàíîâà Àíàòîë³ÿ ªâãåíîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 2540417239. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ Ô²Ë²ß AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â.
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 300711. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26435052600835.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 215.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Áºëÿêîâî¿ Îêñàíè Ãåííàä³¿âíè. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 2532805269. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÒÂÁÂ ¹10026/0077, ÃÓ ïî ì. Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³, ì. Êè¿â. Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 322669. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26433500739786.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 223.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Æåëÿáîâñüêî¿ ßíè Îëåã³âíè. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 3348407105. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÊÐÄ ÀÒ «ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ» Ì. ÊÈ¯Â. 
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 322904. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 264391000043.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 219.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Êîëáóíà Â³êòîðà Àíäð³éîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 2640205314. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÒÂÁÂ ¹10026/0124 , ÃÓ ïî ì. Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³, ì. Êè¿â. Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 322669. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26437500752361.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 211.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Òðîöåíêà Àíäðåÿ Îëåêñàíäðîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 3017014770. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ Ô²Ë²ß AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â.
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 300711. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26430052600335.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 219.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Íàëèâàéêà Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèìèðîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 2396500855. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: Ô²Ë²ß «ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ»
AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â. Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 320649. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26432052601415.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 212.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Îñìîëîâñüêîãî Äåíèñà Þë³éîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 2790406071. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ Ô²Ë²ß AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â.
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 300711. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26434052600881.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé – 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 222.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Òêà÷åíêà Ñåðã³ÿ Âàëåð³éîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 2952514833. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÊÐÄ AT «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü», ì. Êè¿â. 
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 322904. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 264321000042.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 219.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Ãðàáàðà Ìèêîëè Ôåäîðîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 2297212711. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÒÂÁÂ ¹10026/0137, ÃÓ ïî ì.Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³, ì. Êè¿â. Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 322669. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26433500311085.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 211.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Ìàíüêà Àíäð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 2950601756. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ Ô²Ë²ß AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â.
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 300711. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26437052600952.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 218.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Áîáåð Êàòåðèíè Îëåã³âíè. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 3581509760. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÊÈ¯ÂÑÜÊÅ ÃÐÓ AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â.
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 321842. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26438053001679.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 211.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Áåðêîâè÷à ²ãîðÿ ²ëë³÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 3306301836. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ Ô²Ë²ß AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â.
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 300711. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26431052600378.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 219.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä Òðåòÿêîâà Îëåêñàíäðà Â’ÿ÷åñëàâîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 3255303458. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: Ô²Ë²ß «ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ» AT ÊÁ 
«ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â. Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 320649. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26433052600415.

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî 
ðàõóíêó âèáîð÷îãî ôîíäó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, ÿêèé 
áàëîòóºòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 211.

Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó:
Îòðèìóâà÷: âèáîð÷èé ôîíä ×àïöåâà Îëåãà ²ãîðîâè÷à. 
Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòêó: 3315612911. 

Áàíê îòðèìóâà÷à: ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ Ô²Ë²ß AT ÊÁ «ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ», ì. Êè¿â.
Êîä áàíêó îòðèìóâà÷à (ÌÔÎ): 300711. 
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à: 26436052600425.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 1187 від 2 липня 2019 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

З додатком можна ознаймитися на офіційному порталі Києва (https://kyivcity.gov.ua)

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàòí³ 
ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàþòüñÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè êîìóíàëüíèìè 
çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 32/1143, íîâèì ïóíêòîì 70 òàêîãî çì³ñòó:

«70. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå 
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ìåäè÷íèé öåíòð «Àêàäåì³ÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè» âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.»
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ïóíêòè 70 – 72 ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè 71 – 73.
2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà
Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

ЦВК
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
19  липня 2019 р.

№ 40 (5232)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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

Îðåíäîäàâåöü: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³-
ñòðàö³ÿ (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, áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24;
– çàãàëüíà ïëîùà (êîðèñíà ïëîùà): 629,30 êâ. ì (434,4 êâ. ì);
– òèï áóäèíêó: æèòëîâèé áóäèíîê; 
– õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëü-

íîãî 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 30.04.2019 – 

10311000 ãðí áåç ÏÄÂ (ñóá’ºêò îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÍ Ðàáîòñüêà Ê. Â.). 
Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè: çà çàÿâîþ 

³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè – äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó: 2 ðîêè 364 äí³.

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

Îðåíäíà ñòàâêà: 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà áàçîâèé ì³ñÿöü 
îðåíäè (ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà): 25777,5 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, 
çàòâåðäæåíîþ 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 ïî-
äà÷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.

Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàí-
ñîâî¿ 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÷îðñüêîãî 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.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
(âóë. Êîøèöÿ Îëåêñàíäðà, 11, ì. Êè¿â)

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåðóõîìå ìàéíî, ùî ïåðåäàíå äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 81,12 êâ. ì (êîðèñíîþ ïëîùåþ 67,6 êâ. ì), ùî ðîçòà-
øîâàí³ íà 4 ïîâåðñ³ Ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ¹ 332 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ãìèð³ Áîðèñà, 2-â ç 
ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), ç 
îðåíäíîþ ñòàâêîþ 4%, ñòðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàí îá’ºêòà çàäîâ³ëüíèé, êîìóí³êàö³¿ íàÿâí³. Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 ñòàíîâèòü 1 895 100,00 ãðí. Îö³íêà âèêîíàíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «ÎÖ²ÍÊÀ-ÊÎÍÑÀËÒ». 

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 13,16 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà ðîçðàõîâóºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êà: Ïí – Ïò, 15.00 – 19.00 (20 ãîäèí íà òèæäåíü) ³ 
çà áàçîâèé ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 1 158,12 ãðí (áåç ÏÄÂ), ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 48,84 êâ. ì (êîðèñíîþ ïëîùåþ 40,7 êâ. ì), ùî ðîçòàøîâàíå 
íà 1 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 316 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïðîñï. Áàæàíà Ìèêîëè, 32-à ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü 
ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), ç îðåíäíîþ ñòàâêîþ 4%, ñòðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàí îá’ºêòà 
çàäîâ³ëüíèé, êîìóí³êàö³¿ íàÿâí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 ñòàíîâèòü 943 100,00 ãðí. 
Îö³íêà âèêîíàíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «ÎÖ²ÍÊÀ-ÊÎÍÑÀËÒ».

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 6,55 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà ðîçðàõîâóºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êà: Ïí – Ïò, 15.30 – 19.00 (17,5 ãîäèí íà òèæäåíü) 
³ çà áàçîâèé ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 504,30 ãðí (áåç ÏÄÂ), ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, äàë³ – Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, 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÷åíèìè äîäàòêîì 4 äî Ïîëîæåííÿ; 
• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó 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.

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïîòåíö³éíèì îá’ºêòîì îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ äî áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

(Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê, ð/ð 31554258377966, ªÄÐÏÎÓ: 37448113, ÌÔÎ: 820019, òåë.: 562-64-54).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Êîøèöÿ Îëåêñàíäðà, 11, êàá. 301 àáî êàá. 
323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì’ÿ Ùóðåíêî ². À., ñåð³ÿ ÌÂ 001254, ââàæàòè íå ä³éñíèì.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè 
íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ñºðîâà, 32, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2005,00 êâ. ì.

Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó (ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó); ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ 
ïëàòè – 53161,57 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îçíàéîìèòèñÿ ç óìîâàìè êîíêóðñó òà ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ñóáâåá-ñàéò³ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ (dnipr.kyivcity.gov.ua).

Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî äîïîâíåííÿ Îãîëîøåíü ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî 
êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîºêòó «Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ îá’ºêò³â ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ 
õë³áîì òà õë³áîáóëî÷íèìè âèðîáàìè» (Ëîòè 1 – 4), ùî îïóáë³êîâàí³ ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê Êè¿â» â³ä 12 
ëèïíÿ 2019 ðîêó ¹ 38 (5230), íàñòóïíèì ïóíêòîì: 

«2.31. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 2 550 (Äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò) ãðèâåíü 00 êîï. 
íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31511934026001, áàíê îòðèìóâà÷à – Êàçíà÷åéñòâî Óêðà¿íè, êîä áàíêó 
899998, êîä ªÄÐÏÎÓ: 37993783, îäåðæóâà÷ – ÃÓÊ ó ì. Êèºâ³. Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â 
ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü».

²íø³ ïîëîæåííÿ îãîëîøåíü çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 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 ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 64,1 

êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Íîâàòîð³â, 4.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 – 1005000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, 

âóë. Ðîãîç³âñüêà, 6, ò.: 568-80-86, 294-61-50).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ çàêëàä³â 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü 
ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè â ³íøèõ ì³ñöÿõ (9%), òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 7537,50 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çã³äíî ç 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 – Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà – äëÿ âíåñåííÿ ïëàòåæó:
Àäðåñà: 02092 ì. Êè¿â, âóë. Ðîãîç³âñüêà, 6;
ð/ð 35424200038442,
ð/ð 35419000038442,
ð/ð 35421300038442 â ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà; 
ÌÔÎ: 820019; 
êîä ªÄÐÏÎÓ: 01110765.
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. 206. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 296-65-57.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 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 ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,2 

êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Íîâàòîð³â, 4.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 – 709000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, 

âóë. Ðîãîç³âñüêà, 6, ò.: 568-80-86, 294-61-50).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ çàêëàä³â 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäÿòü 
ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè â ³íøèõ ì³ñöÿõ (9%), òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 5317,50 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çã³äíî ç 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 – Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà – äëÿ âíåñåííÿ ïëàòåæó:
Àäðåñà: 02092 ì. Êè¿â, âóë. Ðîãîç³âñüêà, 6;
ð/ð 35424200038442,
ð/ð 35419000038442,
ð/ð 35421300038442 â ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà;
ÌÔÎ: 820019;
êîä ªÄÐÏÎÓ: 01110765.
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. 206. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 296-65-57.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè

ÏðÀÒ «ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèêîíóº ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïî îá’ºêòó: «Áóä³âíèöòâî áàãàòîïîâåðõîâîãî 
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà íàçåìíèìè ïàðê³íãàìè, àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèìè 
ïðèì³ùåííÿìè, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèìè, íàâ÷àëüíèìè, îçäîðîâ÷èìè çàêëàäàìè òà ³íøèìè 
îá’ºêòàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà âóë. Êàóíàñüêà, 27 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà». 
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü: ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà; ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïî-
òðåáà â ðåñóðñàõ: åíåðãåòè÷íèõ – åëåêòðîìåðåæà çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ (äàë³ ÒÓ), òåïëîïîñòà÷àííÿ 
– çã³äíî ÒÓ; âîäíèõ – çã³äíî ÃÓ. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ: ï³äðÿäíèé àâòîòðàíñïîðò. Åêîëîã³÷í³ òà 
³íø³ îáìåæåííÿ: äîòðèìàííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, âîäè òà ãðóíò³â 
(ÃÄÊ), äîòðèìàííÿ íîðìàòèâíèõ ð³âí³â øóìó, ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà 
ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: íå ïîòðåáóº. Ìîæëèâ³ âèäè âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: 
ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå – âèêèäè ä³îêñèäó ñ³ðêè, îêñèäó âóãëêöþ, îêñèä³â àçîòó, âóãëåâîäí³â, ñàæ³, 
ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà ³í.; âîäíå ñåðåäîâèùå – óòâîðåííÿ ñò³÷íèõ âîä; ãðóíòè – âïëèâ â³äñóòí³é; ðîñ-
ëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò – âïëèâ â³äñóòí³é; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ 
ì³ñöü; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå – âïëèâ â³äñóòí³é. Ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ 
íàñòóïí³ â³äõîäè: òâåðä³ ïîáóäîâ³ â³äõîäè, øëàì ñåïòèê³â òà ³í. Îá’ºì âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ – çã³äíî ÄÁÍ 
À.2.2-1-2003. 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».

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³, 
äîâ³äêè ïðî ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ, äîâ³äêè ïðî ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é äî ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 

«Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà, 
Ãðàäèíñüêî¿ òà Ðàäóíñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
(çàìîâíèê) òà ÒÎÂ «ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ» (Ðîçðîáíèê), êåðóþ÷èñü Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó», ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³», ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ «Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ãðàäèíñüêî¿ òà Ðàäóíñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Ïðîåêò äîêóìåíòà äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ òà çâ³ò ïðî ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó áóëî îïðèëþäíåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
çàìîâíèêà (https://kga.gov.ua) ç ìåòîþ îäåðæàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ «Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ãðàäèíñüêî¿ 
òà Ðàäóíñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» áóëî ïðîâåäåíî 19.06.2019 î 10.00 â çàë³ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè Äåïàð-
òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ âóë. Õðåùàòèê, 32, ì. Êè¿â, 01001. Ç ïðîòîêîëîì ïðî ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàíü ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ çàìîâíèêà çà ïîñèëàííÿì: https://kga.gov.ua.

Ïðî îïðèëþäíåííÿ ïðîåêòó äîêóìåíòà äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ òà çâ³òó ïðî ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó ãðîìàäñüê³ñòü, â³äïî-
â³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó», ïîñòàíîâè 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî 
âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³», áóëî ïîâ³äîìëåíî ó 
äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ «Ãîëîñ Óêðà¿íè» ¹ 106 (7112) â³ä 07.06.2019 ð., «Õðåùàòèê Êè¿â» ¹ 27 (5219) â³ä 07.06.2019 ð., 
òà ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ çàìîâíèêà çà ïîñèëàííÿì: https://kga.gov.ua.

Çà ðåçóëüòàòàìè ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, ï³äãîòîâëåíî äîâ³äêó ïðî ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ, ó ÿê³é ï³äñóìîâàí³ îòðèìàí³ 
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿. Ç äîâ³äêîþ ïðî ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ çà-
ìîâíèêà çà ïîñèëàííÿì: https://kga.gov.ua.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ï³äãîòîâëåíî äîâ³äêó ïðî ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç 
îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ó ÿê³é ï³äñóìîâàí³ îòðèìàí³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿. Ç äîâ³äêîþ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç îðãàíàìè 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ çàìîâíèêà çà ïîñèëàííÿì: https://kga.gov.ua.

Ç ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ 
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За словами мера столиці, у 2015 
році КМДА та заступник Міністра 
соціальної політики підписали Ме-
морандум щодо реалізації в Києві 
пілотного проекту з реформування 
дитячих інтернатних закладів за 
кошти Світового банку. За цією 
програмою, Святошинський інтер-
нат мали реформувати у комплекс 
«Соціальне містечко». Це дало б 
змогу поліпшити надання послуг 
для вихованців і підвищити їхній 
соціальний захист. А також – зроби-
ти капітальний ремонт приміщень 
інтернату.
Експерти проекту мали оцінити 

потреби всіх дітей та їхніх сімей, 
що перебувають у Святошинському 
дитячому будинку-інтернаті для 
хлопчиків та запропонувати нову 
систему надання соціальних послуг 
для дітей.

«Із 2015 року і досі пропозиції 
експертів не прийняті Міністер-
ством соцполітики. Зі 180 дітей 
оцінка потреб була здійснена лише 
для 22 вихованців. Міністерство, 
як замовник, занепокоєне затя-
гуванням процесу і відсутністю 
чіткого плану. Експертні групи двічі 
змінювалися Світовим банком. 
Окрім того, у квітні 2018 року Ге-
неральною прокуратурою була по-

рушена кримінальна справа щодо 
використання коштів громадськи-
ми організаціями, які надавали 
експертні послуги», – підкреслив 
Віталій Кличко.
Мер столиці наголосив на тому, 

що батьки дітей, що перебувають в 
інтернаті, по-різному сприймають 
пропозиції щодо реформування. 
Колектив закладу також не сприй-
має керівника. Звернень від батьків 
та педагогів лише в цьому році було 
10. Основні претензії: викорис-
тання дитячої праці, залякування 
директором педагогів, звільнення 
їх з роботи, погіршення умов для 
дітей, жахливий стан приміщення. 
Батьки скаржаться на необізнаність 
і недбальство щодо проведення 
реформування закладу.
Окрім того, цього року Держав-

ною аудиторською службою ви-
явлено факт того, що директором 
Святошинського дитячого будинку-
інтернату, за відсутності викона-
них робіт із завершення монтажу 
модульного будинку та не підклю-
чення його до інженерних мереж, 
здійснене незаконне перерахування 
коштів у майже 3 мільйони гривень. 
Усього на цей будинок закладена 
сума 7 мільйонів.
На ремонт одного крила з бю-

джету Києва виділено понад 6 млн 
грн. При цьому не було проведено 
комплексного обстеження техніч-
ного стану всієї будівлі.

«Тобто, з одного боку Світовий 
банк готовий вкласти кошти на 
реформування закладу з 2015 року. 
З іншого – керівництво не в змозі 
знайти комунікацію між батьками, 
колективом та Міністерством соці-
альної політики. Це – неприйнятна 
ситуація! Я був тут два роки тому. 
Нічого не змінилося. Тому я ініціюю
службове розслідування щодо 
фактів, викладених у зверненнях 
батьків, і відсторонюю директора 
інтернату від виконання обов’язків 
на час розслідування», – заявив 
Віталій Кличко.
Він також дав доручення про-

фільному заступнику відпрацювати 
з Міністерством соціальної політики 
питання щодо ефективності роботи 
експертів. А також – затвердити, за 
погодженням з батьками та колек-
тивом закладу, план реформування 
інтернату, де в пріоритеті мають 
бути інтереси дитини, інтереси 
вихованців.
Святошинський будинок-інтер-

нат побудований у 1982 році. Це 
соціально-медична установа для 
постійного проживання дітей віком 
від 4 до 18 років та молоді віком від 
18 до 35 років із вадами розумового 
і фізичного розвитку та психіч-
ними розладами, які потребують 
постійного догляду, побутового і 
медичного обслуговування, освітніх 
та реабілітаційних послуг. Сьогодні 
в Інтернаті проживають 189 осіб: 
81 дитина до 18 років та 108 ви-
хованців віком від 18 до 35 років  

Çàñíîâíèê –  Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿»
Â. î. êåð³âíèêà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ
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На сьогодні у Києві функціонує 24 такі дитячі будинки сімейного 

типу і 33 патронатних сім’ї.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, яка бере на вихо-

вання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбав-

лених батьківського піклування.
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ÍÎÂÈÍÈВіталій Кличко ініціював 
службове розслідування щодо 
керівництва Святошинського 
дитячого будинку-інтернату

Провести службове розслідування щодо 
керівництва Святошинського дитячого будинку-
інтернату доручив контролюючим органам мер 
Києва Віталій Кличко. Приводом для цього 
стали звернення батьків вихованців інтернату та 
викладачів щодо фактів порушень у закладі.

У столиці на рік припадає понад 
2 тисячі знімальних днів у 
межах різноманітних проектів – 
Київська кінокомісія

У Києві на рік припадає понад 2 тисячі знімальних днів у межах 
різноманітних проектів. Про це повідомили у Кінокомісії Києва 
(Kyiv Film Commission) під час професійної секції Film Industry 
Offi ce Одеського міжнародного кінофестивалю.

В організації зазначають, що престижем міста є, коли інозем-
ні компанії хочуть створювати там свої кінопродукти спільно 
з українськими компаніями, що відповідно підіймає й рівень 
усієї кіноіндустрії України. А поява міста в іноземній рекламі, 
музичних кліпах, фільмах та серіалах покращує упізнаваність та 
туристичну привабливість Києва.

Нагадаємо, Кінокомісія Києва – це міська організація, яка за-
ймається промоцією та пристосуванням Києва для виробництва 
аудіо-візуальних продуктів (кіно, реклама, музичні відеокліпи), а 
також надає консультаційні та інформаційні послуги у сфері ви-
робництва та сприяє проведенню зйомок на території м. Києва  �

Міська влада постійно підтримує 
дитячі будинки сімейного типу – 
Марина Хонда

Родинам, які виявили бажання створити дитячий будинок сі-
мейного типу, місто закуповує автомобілі, квартири та підтримує 
матеріально. Про це в інтерв’ю виданню «Укрінформ» розповіла 
заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Родині, яка виявляє бажання створити дитячий будинок сі-
мейного типу, місто готове допомагати купівлею багатокімнатної 
квартири, автомобіля, фінансовою підтримкою. Ми порахували, 
що на сьогодні 100 дітям потрібно забезпечити перебування у 
таких будинках. За появи ще чотирьох-п’яти нових дитбудинків 
сімейного типу ми б максимально закрили таку потребу», – по-
яснює Марина Хонда.

Водночас місто надає допомогу дітям-сиротам та дітям з ін-
валідністю, які перебувають під опікою, у патронатних сім’ях та 
дитячих будинках сімейного типу, у розмірі 1500 гривень. Також 
віднедавна у столиці запроваджено надання щоквартальної адрес-
ної допомоги дитбудинкам сімейного типу та патронатним сім’ям 
у розмірі від 8 до 20 тисяч гривень залежно від кількості дітей  
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