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На столичних комплексах 
здійснено майже 2 284 
зважування транспортних 
засобів

Від початку 2019 року на столичних комплексах вагового 
контролю здійснено 2 284 зважування транспортних засобів та 
виявлено 92 порушення. Про це повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник.

«Загалом у столиці працю-
ють 5 вагових комплексів, які 
придбано за кошти міського 
бюджету для запобігання руй-
нування автомобільних доріг, 
відповідно – зменшення обсягу 
коштів для їх ремонту. Тут у ці-
лодобовому режимі працюють 
23 інженери-інспектори кому-
нального підприємства «Центр 
організації дорожнього руху», 

які пройшли фахове навчання», – розповів Микола Поворозник.
За його словами, наразі існує правовий вакуум у питанні 

здійснення габаритно-вагового контролю на вулицях і дорогах 
міст та інших населених пунктів.

«Таким чином, органи місцевого самоврядування позбавлені 
можливості реального впливу на запобігання та недопущення 
руйнування доріг, власниками яких вони є. Тож, разом із праців-
никами Центру організації дорожнього руху, контроль автомо-
більного транспорту мають здійснювати працівники Державної 
служби України з безпеки на транспорті (Укратрансбезпека), 
до повноважень якої входить здійснення габаритно-вагового 
контролю на автомобільних дорогах загального користування», 
– пояснив Микола Поворозник.

Він зауважив, що час зважування одного транспортного за-
собу займає 5 хв.

«Досить тривалий час забезпечити повноцінну роботу усіх ваго-
вих комплексів нам не вдавалося через відсутність представників 
«Укртрансбезпеки». Проте тепер ми досягли домовленості – до 
вагових комплексів закріплено працівників «Укртрансбезпеки», 
і з 23 липня 2019 року вони всі працюють на повну потужність. 
За цей короткий період часу зважено 347 машин, із них 31 авто з 
перевищенням ваги. Впевнений, що спільна співпраця допоможе 
зберегти дороги міста та скоротить витрати з міського бюджету 
на їх ремонт», – підкреслив Микола Поворозник  �

У столиці функціонує 172 
органи самоорганізації 
населення

У Києві наразі функціонує 172 органи самоорганізації насе-
лення (ОСН), які об’єднують майже 800 тис. жителів. Про це під 
час зустрічі з представниками ОСН заявила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

За її словами, важливість органів самоорганізації населення у 
системі місцевого самоврядування Києва помітно зростає, оскільки 
їх діяльність стає все більш корисною для жителів столиці. Місто, 
своєю чергою, намагається стимулювати появу нових та розвиток 
вже існуючих ОСН, виділяючи для цього кошти з міського бюджету.

«Для ефективної реалізації ОСН місцевих ініціатив, спрямованих 
на вирішення питань на місцях, продовжуватиметься практика 
проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування. Цьогоріч, відповідно до Програми, на 
конкурс передбачено 3 млн грн фінансової підтримки. Крім того, 
умови оформлення проектів та програм значно спрощені. Споді-
ваюся, що в цьому році ідеї проектів будуть відповідати запитам 
жителів столиці, відрізнятимуться інноваційністю та дозволять 
благоустроїти території ОСН», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, для влади міста є вкрай необхідним створити 
сприятливі умови для створення та діяльності ОСН. Зокрема, про-
тягом травня – червня 2019 року підготовлено проект Порядку 
організації та проведення зборів жителів за місцем проживання 
щодо діяльності органів самоорганізації населення у місті Києві.

Марина Хонда також додала, що без органів самоорганізації 
населення неможливо здійснювати ефективне місцеве самовря-
дування, оскільки неможливо розвивати місцеву інфраструктуру 
без врахування інтересів мешканців територіальної громади  �

ÍÎÂÈÍÈ

Першої суботи осені, 7 вересня, на Оболонській 
набережній (проспект Героїв Сталінграда, 10-д) 
та прилеглій до неї акваторії водного стадіону 
відбудеться Всеукраїнський Олімпійський урок, 
який дасть старт Олімпійським урокам в усіх 
регіонах країни.

За інформацією організатора, ГО «Національ-
ний олімпійський комітет України», Всеукраїнський 
олімпійський урок проводять щороку з 2005-го, як 
правило, напередодні Дня фізичної культури і спорту. 
Це спортивно-виховний захід, який має різні види 
та форми, триває у загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладах, на центральних майданах міст і 
селищ на всій території України. Мета олімпійського 
уроку – пропаганда здорового способу життя, розви-
ток олімпійського руху в Україні шляхом залучення 
якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді 
до занять спортом.

Всеукраїнський олімпійський урок може проводи-
тись у теоретичній та практичній формах, скажімо, 

у вигляді вікторин, диспутів, конференцій, усних 
журналів, зустрічей із видатними спортсменами, 
тренерами та діячами фізичної культури і спорту, 
міні-турнірів, естафет, показових виступів вихованців 
спортивних шкіл та секцій, тренувань, олімпійських 
ритуалів тощо  �

7 вересня у Києві відбудеться 
Олімпійський урок

У всіх квартирах виконаний кос-
метичний ремонт, встановлена сан-
техніка, електроплита, проведена 
електропроводка та встановлена 
електрофурнітура (вимикачі, роз-
етки), індивідуальні лічильники. 
Будинок із квартирами для учас-
ників АТО відповідає сучасним 
стандартам енергоефективності, 
утеплений, із енергоощадними 
металопластиковими вікнами. У 
подвір’ї облаштований дитячий 
майданчик, гостьові автостоянки, 

проведено благоустрій прибудин-
кової території та асфальтування 
під’їзних шляхів і частини вулиці. 
Проведено нові інженерні комуні-
кації, до яких підключено багато-
поверхівку. Також новий будинок 
має безбар’єрний доступ для мало-
мобільних мешканців і відвідувачів, 
облаштовані пандуси.

«Міська влада виконує свої обі-
цянки перед учасниками бойових 
дій на сході України і допомагає їм 
із житлом, адже чимало учасників 

бойових дій потребують поліпшення 
житлових умов. Серед них і ті, які 
отримали поранення та втратили 
здоров’я, захищаючи нашу краї-
ну», – зазначив заступник голови 
КМДА Вячеслав Непоп.

На квартирному обліку у піль-
говій черзі на отримання житла 
перебуває 3283 сім’ї та одиноких 
громадян – учасників АТО.

У 2017 – 2019 роках для поліпшення 
житлових умов учасників АТО (зо-
крема тих, що мають інвалідність) 
Департамент будівництва та житлово-
го забезпечення передав райдержад-
міністраціям 280 квартир, придбаних 
за кошти міського бюджету.

Під час зустрічі з учасниками 
АТО Вячеслав Непоп повідомив, 
що вже у вересні будуть переда-
ні ключі від нових 106 квартир. 
Також протягом двох років буде 
добудований житловий будинок 
на бульварі Кольцова, там перед-
бачено виділити 388 квартир для 
учасників АТО.

Також у Києві працює програма 
50/50, яка допомагає учасникам 
бойових дій у поліпшенні житлових 
умов. Зокрема, за цією програмою 
у Солом’янському районі будується 
житловий комплекс, у якому пе-
редбачено понад 200 квартир для 
учасників АТО. Крім того, у Голо-
сіївському районі планується збу-
дувати житловий комплекс, у якому 
також буде передбачено житло для 
учасників АТО.

Міська влада також має намір ре-
конструювати закинутий санаторій, 
розташований на Бориспільському 
шосе, для розміщення сімей учас-
ників АТО, які працевлаштовані у 
Муніципальній варті  �

Учасники АТО отримали 
ключі від квартир 
у Дарницькому районі

Фото КМДА

Спільно з Радою ветеранів АТО, міська влада 
працює над забезпеченням житлом учасників 
антитерористичної операції. Загалом у новому 
житловому будинку у Дарницькому районі 
виділено 35 квартир для учасників АТО. Житло 
придбане Департаментом будівництва та 
житлового забезпечення за кошти міського 
бюджету у 2016 та 2018 роках.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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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 íàä³éøëà çàÿâà:

– íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ (êîðèñíîþ) ïëîùåþ 406,10 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ òà 
ó ï³äâàë³ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ïàñõàë³íà Þð³ÿ, 16, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ: ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, 
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (34,7 êâ. ì); ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (154,2 êâ. ì); 
îçäîðîâ÷îãî çàêëàäó äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³ (äî 18 ðîê³â) (72,8 êâ. ì); ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü 
ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (136,7 êâ. ì); êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (7,7 êâ. ì) òîùî, 
ñòðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü â³ä 1% äî 6 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Ñòàí îá’ºêòà 
çàäîâ³ëüíèé, êîìóí³êàö³¿ íàÿâí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.01.2019 ñòàíîâèòü 4 877 520,00 ãðí. 
Îö³íêà âèêîíàíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «Ãëîáàë Àïðàéçåð Ãðóï». Îðåíäíà ïëàòà çà áàçîâèé ì³ñÿöü 
ñòàíîâèòü 8 418,46 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 21.042015 ¹ 415/1280 (ç³ çì³íàìè), 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, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó.
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïîòåíö³éíèìè îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à, ì. Êè¿â, ï/ð 26000300840576 â ÒÂÁÂ ¹ 10026/045 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà 
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ AT «Îùàäáàíê», ÌÔÎ: 322669, êîä ªÄÐÏÎÓ: 39604270, ²ÏÍ: 396042726512, òåë.: 563-32-00, 
e-mail: arendadarnytsia@ukr.net). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç 
äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 301 
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 

– Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà – âóë. Ïðî-
ð³çíà, 19-à (ÑØ ¹ 57), çàãàëüíà (êîðèñíà) ïëîùà îá’ºêòà – 263,4 êâ. ì. Òèï áóäèíêó – çàãàëüíîîñâ³òí³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä, 
õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè – 2-èé, 4-èé ïîâåðõè; òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà çàäîâ³ëüíèé, º åëåêòðî-, âîäî-, òåïëîïîñòà÷àííÿ. 
Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 8 468 300,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Äàòà îö³íêè – 31.03.2018. Ñóá’ºêò îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «Ãàðàíò 
– Åêñïåðòèçà». Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü 
ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%. Çîêðåìà, ó ïðèì³ùåíí³ ïëîùåþ 32,2 êâ. ì (íä ç 10.00 äî 14.00); 
ó ïðèì³ùåíí³ ïëîùåþ 48,5 êâ. ì (ñá ç 14.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 14.00); ó ïðèì³ùåíí³ ïëîùåþ 43,9 êâ. ì (ñá ç 14.00 äî 
18.00, íä ç 10.00 äî 14.00); ó ïðèì³ùåíí³ ïëîùåþ 47,9 êâ. ì (íä ç 10.00 äî 14.00); ó ïðèì³ùåíí³ ïëîùåþ 35,5 êâ. ì (íä ç 10.00 
äî 14.00 ); ó ïðèì³ùåíí³ ïëîùåþ 55,4 êâ. ì (ñá ç 14.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 16.00). Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ / ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè: 8 262,67 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 35421256077803, áàíê ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. 
Êèºâ³, ÌÔÎ: 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ: 37470086, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: ïåðøà ÷àñòèíà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî 
ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, çà íàì³ð îðåíäè îá’ºêòà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 263,4 êâ. ì íà âóë. Ïðîð³çíà, 19-à).

Êîíòàêòíà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè: áàëàíñîóòðèìóâà÷ – 04119, ì. Êè¿â, âóë. Çîîëîã³÷íà, 
6-à, òåë.: 489-46-15, e-mail: Orenda1_shevruo@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 ç Äîäàòêîì 4 äî Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ – îðåíäîäàâåöü

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 49,60 êâ. ì ó íåæèë³é 
ïðèáóäîâ³ äî æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. 
Ã. Ãîíãàäçå, 32-â ë³ò. Á; òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà çàäîâ³ëüíèé.

Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 965000,00 ãðí 
(áåç ÏÄÂ), îö³íêà ìàéíà âèãîòîâëåíà ñóá’ºêòîì îö³-
íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÔÎÏ Áîãàòèðåíêî ². Î. ñòàíîì íà 
30.04.2019 ðîêó.

Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè – 
ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ 
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ñòàðòîâà îðåíäíà 
ïëàòà – 4028,88 ãðí (5%). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. 
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ 
³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ 
ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»: 
ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, êîíòàêòíà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà 

îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè – òåë.: 425-22-86. Ðåê-
â³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ïîäâ³éíî¿ 
ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – ð/ð 26002301835243 ó ÒÂÁÂ 
¹ 10026/0104 ô³ë³¿ – ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë. ÏÀÒ 
«Äåðæàâíèé Îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè», êîä áàíêó: 322669, 
êîä ªÄÐÏÎÓ: 39609111.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ 
äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ðîáî÷îãî äíÿ, íàñòóïíîãî çà 
äàòîþ ïóáë³êàö³¿.

Äî çàÿâè ïðî îðåíäó (äîäàòîê 4 äî Ïîëîæåííÿ), ðàçîì 
³ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â, äîäàºòüñÿ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº 
ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ ñòàð-
òîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ïîä³ëüñüêî¿ 
ÐÄÀ: podil.kievcity.gov.ua ó ðîçä³ë³ «Îðåíäà êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà» òà çà òåëåôîíîì: 485-18-87.

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 íàä³éøëà çàÿâà:

– íåæèòëîâà áóä³âëÿ (òåïëèöÿ), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 98,0 êâ. ì 
(êîðèñíîþ ïëîùåþ 98,0 êâ. ì), ùî ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîð³¿ Ã³ìíàç³¿ 
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ¹ 323 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. 
Ìèøóãè Îëåêñàíäðà, 5, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, êð³ì êâàë³ô³êîâàíèõ ïðèâàòíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íà ïëîù³, ÿêà íå ïåðåâèùóº 100 êâ. ì ç îðåíäíîþ 
ñòàâêîþ 1 %, ñòðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàí îá’ºêòà çàäîâ³ëüíèé, êîìó-
í³êàö³¿ íàÿâí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 ñòàíîâèòü 
1 705 200,00 ãðí. Îö³íêà âèêîíàíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ÒÎÂ 
«Ãëîáàë àïðàéçåð ãðóï».

Îðåíäíà ïëàòà çà áàçîâèé ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 1 421,00 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 (ç³ çì³íàìè), 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÷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 çâåð-
òàòèñÿ 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 ðîçì³ùåííÿ 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Îãîëîøåííÿ Îðåíäîäàâöÿ – ÄÏ ÌÀ «ÁÎÐÈÑÏ²ËÜ» ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò äåðæàâíîãî ìàéíà, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà 

¹ 
ï/ï

Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ

Îðåíäîäà-
âåöü (íàçâà, 

ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ, 
êîíòàêòíèé 
òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ

Ðåº-
ñòðîâèé 
íîìåð 
ìàéíà

Ì³ñöå çíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà 
ïëîùà, 

ì2 

Âàðò³ñòü  ìàéíà 
çà íåçàëåæíîþ 

îö³íêîþ áåç 
ÏÄÂ, ãðí

Ìàêñè-
ìàëüíî 

ìîæëèâèé 
ñòðîê 

îðåíäè

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

1
Ì³í³ñòåðñòâî 
³íôðàñòðóê-
òóðè Óêðà¿íè

ÄÏ ÌÀ 
«Áîðèñï³ëü» 

08300, 
Êè¿âñüêà 

îáëàñòü, Áî-
ðèñï³ëüñüêèé 
ðàéîí, ñåëî 
Ãîðà, âóëèöÿ 
Áîðèñï³ëü-7; 

òåë.: (044) 
281-73-97

×àñòèíà ïðè-
ì³ùåííÿ ¹ 78 íà 

3-ìó ïîâåðñ³ ïàñà-
æèðñüêîãî òåðì³-
íàëó «D»; ÷àñòèíà 

ïðèì³ùåííÿ ¹ 124 
íà 2-ìó ïîâåðñ³ 
ïàñàæèðñüêîãî 
òåðì³íàëó «F» ç³ 

øâèäêîìîíòóþ÷èõ 
ëåãêèõ êîíñòðóêö³é 

-

08300, 
Êè¿âñüêà 

îáëàñòü, Áî-
ðèñï³ëüñüêèé 
ðàéîí, ñåëî 
Ãîðà, âóëèöÿ 
Áîðèñï³ëü-7

6.0;
6.0

 577600,00;
508700,00 5 ðîê³â

çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî 
Ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó 

îðåíäíî¿ ïëàòè çà äåð-
æàâíå ìàéíî òà ïðîïîðö³¿ 
¿¿ ðîçïîä³ëó, çàòâåðäæå-
íî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 
04.10.1995 ¹ 786, 

îðåíäíà ñòàâêà çà ÿêèì 
äîð³âíþº àáî º á³ëüøîþ 

çà 18 â³äñîòê³â 

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá’ºêòó ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: 08300, Êè¿âñüêà 
îáëàñòü, Áîðèñï³ëüñüêèé ðàéîí, ñåëî Ãîðà, âóëèöÿ Áîðèñï³ëü-7 (àäì³í³ñòðàòèâíà áóä³âëÿ, êàá. ¹ 11), òåë.: (044) 281-73-97, 281-70-19. Çàÿâà ïîäàºòüñÿ 
â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Çàÿâà ïðî îðåíäó» ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòó îðåíäè. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî 
á³ëüøå çàÿâ íà îá’ºêò îðåíäè, Îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî éîãî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç. 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà».

ØÒÀÒ Ï²ÂÄÅÍÍÀ ÊÀÐÎË²ÍÀ, ÎÊÐÓÃ ×ÀÐËÑÒÎÍ, Ñ²ÌÅÉÍÈÉ ÑÓÄ, ÑÏÐÀÂÀ ¹: 2019 DR-10-2038, ñêàðãà â³ä Àííè 
Õàé (Anna High) äî ²ãîðÿ Äóá³íöÿ (Igor Dubinets), Ñïðàâà ¹ 2019 DR-10-2038. Ñóäîâà ïîâ³ñòêà äî â³äïîâ³äà÷à ²ÃÎÐß 
ÄÓÁ²ÍÅÖÜ. Ö²ªÞ ÏÎÂ²ÑÒÊÎÞ ÂÈ ÑÏÎÂ²ÙÅÍ² òà ïîâèíí³ â³äïîâ³ñòè íà ñêàðãó, ïîñèëàííÿ íà ÿêó çàçíà÷åíî âèùå, 
òà ÿêà çàðåºñòðîâàíà êàíöåëÿð³ºþ ñ³ìåéíîãî ñóäó îêðóãó ×àðëñòîí, øòàò Ï³âäåííà Êàðîë³íà, çà àäðåñîþ: Áðîä-
ñòð³ò, 100, ×àðëñòîí, Ï³âäåííà Êàðîë³íà, 29401, ÑØÀ, (100 Broad Street, Charleston, South Carolina, 29401 USA) 
12 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó, òà ïîäàòè êîï³þ âàøî¿ â³äïîâ³ä³ íà ñêàðãó àäðåñàòó Äæåéñîíó Ñòèâåíñó (Jason S. Stevens) 
äî éîãî îô³ñó çà àäðåñîþ: 215 ²ñò-Áåé-ñòð³ò, ëþêñ 500-Í, ×àðëüñòîí, Ï³âäåííà Êàðîë³íà, 29401 (215 East Bay 
Street, Suite 500-H, Charleston, South Carolina 29401) ïðîòÿãîì òðèäöÿòè (30) äí³â ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ö³º¿ ïîâ³ñòêè, 
áåç óðàõóâàííÿ äíÿ âðó÷åííÿ. ÖÈÌ ÂÈ ÍÀÄÀË² ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍ² ùî, ÿêùî âè íå âèêîíàºòå âèìîãó ùîäî íàäàííÿ 
â³äïîâ³ä³ íà Ñêàðãó â³äïîâ³äíî äî óìîâ ö³º¿ ïîâ³ñòêè, òîáòî ïðîòÿãîì òðèäöÿòè (30) äí³â ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ö³º¿ ïîâ³-
ñòêè, ð³øåííÿ àâòîìàòè÷íî áóäå âèíåñåíî íà êîðèñòü ïîçèâà÷à, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã, çàçíà÷åíèõ ó Ñêàðç³.
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На сміттєспалювально-
му заводі «Енергія» три-
ває капітальний ремонт 
електрофільтру № 2. Ре-
монт дасть змогу підви-
щити надійність роботи 
обладнання і є черговим 
кроком до підвищення 
екологічності в роботі 
заводу. Про це заявив директор заводу Сергій Крикун, по-
відомляють у КП «Київтеплоенерго».

«Оновлений електрофільтр мінімізує ці показники, а також значно 
підвищить надійність роботи обладнання та якість діяльності всього 
заводу. Оновлення обладнання ми проводимо системно. За останні 
роки ми завершили капітальний ремонт електрофільтрів № 3 та 4. 
Наразі тривають роботи на фільтрі № 2, який працює з 2003 року. 
За цей час його електроди уже зносилися, а метал піддався корозії, 
тож наразі він потребує повної реконструкції. Також запланований 
ремонт електрофільтру № 1. До початку опалювального сезону в 
електрофільтрі № 2 планують повністю замінити електроди, яких 
лише на одному фільтрі понад 160. Кожен із електродів висотою 7,5 
метри. Це найактивніші частини електрофільтру, адже саме вони, 
за допомогою магнітного поля, збирають на собі частинки пилу, 
які виходять із котла разом із гарячим повітрям після спалювання 
сміття. Після цього пил струшується у спеціальні резервуари і по-
трапляє у шлак, а очищене повітря виходить через димову трубу 
назовні», – повідомив Сергій Крикун.

За його словами, на електрофільтрі встановлять нові газоходи, 
двигуни, редуктори, відремонтують трансформатори, замінять 
електричне обладнання, теплову ізоляцію та захисне покриття, 
частково оновлять арматуру. Електрофільтр обладнають сучасною 
автоматичною системою управління, що дозволить у режимі 
онлайн контролювати рівень напруги та інші виробничі показники.

Крім того, цього року на заводі планують завершити капі-
тальний ремонт крану твердих побутових відходів та котла 
№ 2, а також замінити один із бойлерів, які гріють воду для 
тепломереж міста. Паралельно на «Енергії» ведуть підготовчі 
роботи до реалізації проекту хімічної очистки димових газів 
згідно з європейськими стандартами 

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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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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Місто продовжує роботу над створенням електронної бази 
даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна. 
Адже цей важливий крок впроваджує європейські стандарти 
у сфері обліку об’єктів нерухомого майна Києва, а отже підви-
щує ефективність та прозорість роботи міської влади. Про це 
повідомив заступник голови Київської міської державної 
адміністрації Володимир Слончак.

«У 2018 році ми розпочали надважливий проект, який по 
суті модернізує управлінські процеси та наводить лад у цій 
сфері. Оцифрування архівів БТІ формує зручний і прозорий 
доступ громадськості до роботи з документами. Це дозволить 
принципово скоротити час для формування та видачі довідок. 
Окрім цього, наявність електронного архіву мінімізує можли-
вості зловживання службовим становищем. Тож цьогоріч, попри 
труднощі фінансування, міська влада продовжує цю важливу 
роботу», – повідомив Володимир Слончак.

На сьогодні здійснено оцифрування 1120 інвентаризаційних 
справ на об’єкти нерухомості комунальної власності територі-
альної громади м. Києва. 

«Важливо, що в процесі формування електронної бази міські 
фахівці відновлюють пошкоджені та старі документи за допо-
могою професійного обладнання, що дозволить надалі зберігати 
їх у задовільному стані. Тож у першу чергу здійснюється оцифру-
вання документів, які належать до сфери культурної спадщини 
Києва», – повідомив Володимир Слончак 
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Місто Алмати славиться бага-
тою історією, яка відображається 
у творах мистецтва, архітектурі: 
старі споруди з ажурною різьбою 
на фасадах знаходяться поряд із 
сучасними спорудами зі скла і 
металу. Але таке сусідство не псує 
враження від загального портрету 
міста, а навпаки, створює непо-
вторний архітектурний ансамбль. 
Живописні картини зустріча-

ються не тільки у самому місті, а й 
оточують його. Алмати знаходиться 
у пониззі і повністю оточене гора-
ми, а це створює дивовижний вид 
з будь-якої його точки. Гори знахо-
дяться всього за пів години їзди від 
міста. Найближча від нього – гора 
Кок-Тобе, звідки з облаштованих 
оглядових майданчиків відкрива-
ється чудова панорама південної 
столиці Казахстану. А ще можна 
поспостерігати за нею з висоти 

пташиного польоту, спускаючись 
прямо в центр міста канатною до-
рогою. Трохи далі, на висоті майже 
у 1700 м, розташувався відомий ви-
сокогірний спортивний комплекс і 
каток Медеу. Якщо ковзанярський 
спорт не приваблює, то можна 
здійснювати прогулянки і дихати 
чистим гірським повітрям. Тут 
же бурхливими потоками спадає 
вниз гірська річка, яка додає до-
сконалого і закінченого вигляду 
загальній картині пейзажу... 
Ще вище знаходиться мальов-

ничий лижний курорт Шимбулак, 
звідки відкривається вельми чудо-
вий вид. Дух захоплює на вершині 
Шимбулака, адже його найвища 
точка знаходиться понад хмарами, 
що створює відчуття, ніби пере-
буваєш у польоті на невидимому 
повітряному судні. Логічним про-
довженням захоплення від краси 

Казахстану стане велике Алма-
тинське озеро, яке знаходиться 
на високогір’ї, і оточують його 
три гірські піки. Є чим помилу-
ватися та чим захоплюватися і в 
національному парку, де можна 
подивитися на Кольсайські озе-
ра. Шикарна природа з видами 
невимовної краси назавжди під-
корить серце любителя красивих 
пейзажів і первозданної природи. 
І тут нею можна довго милуватися. 
Недарма це місце називають «пер-
линою Північного Тянь-Шаню». У 
таких місцях природа, збережена 
у первісному вигляді, спокійна і 
безтурботна...
Чаринський каньйон — пам’ятник 

природи, складений з осадових по-
рід, вік яких близько 12 мільйонів 
років. У лоні каньйону зберігся гай 
реліктового ясена, який пережив 
епоху зледеніння. Трохи далі – гай 
азіатської тополі. Вражає і різно-
манітність рослин та тварин, пред-
ставлених у парку, що є прикладом  
дбайливого ставлення до природи.
Місто Алмати зачаровує раз і 

назавжди, як і чудові краєвиди 
Казахстану, які заворожують своєю 
красою, створюючи своєрідний 
центр тяжіння для туристів. І 
таких місць у Казахстані дуже 
багато, місць, де природа, завдяки 
дбайливому ставленню до неї, 
дивує і закохує в себе мальов-
ничими картинами, приваблює 
туристів з різних країн 

Туристичними 
маршрутами Казахстану

Активні та завзяті туристи все частіше відвідують 
Казахстан з метою познайомитися ближче з 
цією дивовижною країною Центральної Азії, з 
її традиціями, культурою та історією. Українські 
туристи цього літа побували в Казахстані на півдні 
країни, де розташоване сонячне місто Алмати, і 
були в захваті від побаченого. Скрізь, де довелося 
зустрічати казахстанців, їм завжди надавали 
привітний прийом і гостинність: підказували 
дорогу, допомагали розібратися з назвами місць 
маршруту.




