
У жовтні на Kyiv Smart City 
Forum відзначать міста-лідери 
зі впровадження інноваційних 
рішень в інфраструктуру

1 жовтня у столиці відбудеться Kyiv Smart City Forum 2019, 
де обговорюватимуть передові інноваційні стратегії та техно-
логії у міській інфраструктурі. Про це йдеться у розпорядженні 
КМДА № 970.

У рамках Kyiv Smart City Forum 2019 відбудеться щорічна 
церемонія нагородження міст-лідерів зі впровадження іннова-
ційних рішень в інфраструктуру, де будуть відзначені найкращі 
міські проекти, громадські та державні ініціативи.

«Із року в рік ми спостерігаємо, як Smart City, напрям, роз-
початий столицею чотири роки тому, активно підхоплюють 
українські міста та ОТГ. Я впевнений, що учасники конкурсу 
Smart Місто продемонструють успішні проекти, які, можливо, 
стануть прикладом для інших громад. Адже щороку на Форумі 
ми збираємо кращий світовий досвід реалізації урбаністичних 
smart-рішень, який учасники можуть потім використовувати у 
своїх містах», – зазначив директор Департаменту інформа-
ційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

Висококваліфіковане журі у складі найкращих урбаністів, 
архітекторів, бізнес-експертів України та світу оцінюватимуть 
досягнення міст у впровадженні інноваційних рішень та ви-
значать найкращі проекти, громадські та державні ініціативи 
у наступних номінаціях:

• відкрите інноваційне місто;
• найкраща транспортна модель міста;
• найкомфортніше місто для життя;
• ністо стартапів;
• екологічно відповідальне місто.
На конкурс Smart Місто 2019 подаються роботи у вигляді 

електронного листа-заявки, який необхідно заповнити та наді-
слати до 15 вересня. 

Kyiv Smart City Forum 2019 створить додаткові умови для на-
лагодження співпраці київської влади та іноземних експертів у 
сфері інноваційних технологій, впровадження проектів із засто-
суванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та 
залучення провідних компаній світу до реалізації інноваційних 
проектів у Києві �

На київському заводі 
«Енергія» реконструюють 
потужний кран, який 
щодоби вивантажує 
до 2 тисяч тонн сміття
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Фото КМДА

У липні демонтовано понад 1300 
незаконних рекламних засобів

Було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 268; 
вивіска – 250; електронне табло – 8; конструкція на даху – 16; 
кронштейн – 129; лайтпостер, що стоїть окремо, – 3; лайпостер 
на фасаді – 3; прапор, прапорець – 14; телевізійний екран на 
фасаді – 4; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 198; 
транспорт – 23; тумба, що стоїть окремо, – 22; холдер – 206; щит 
на фасаді – 37; щит, що стоїть окремо, – 139.

Нагадаємо, що протягом червня у столиці демонтовано 1160 
незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 739 одиниць де-
монтовано власниками.

Нові Правила розміщення рекламних засобів засновані на 
п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність 
і доступність. Саме завдяки новим Правилам наразі можлива 
реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм 
отримання дозволів.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у 
хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для 
їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-
транспарантів, холдерів, штендерів тощо  �

ÍÎÂÈÍÈ

За словами директора заводу 
«Енергія» Сергія Крикуна, все 
обладнання, включаючи електрич-
ні шафи керування, виготовлене 
за спецзамовленням для «Енер-
гії». Усього на заводі таких кранів 
два, вони розміщені над бункером 
твердих побутових відходів і від-
повідають за прийом, сортування 
та завантаження сміття в котли 
для спалювання. Щодоби крани 
вивантажують до двох тисяч тонн 

відходів. Після завершення рекон-
струкції першого крану, ремонт 
розпочнуть на другому.

«Від старого обладнання зали-
шиться лише крановий міст, що 
досі в хорошому робочому стані. 
Встановлять новий візок крану з 
коліями, якими він рухається. На 
візку кріпиться майже вся рухома 
частина крану, яку також замінять. 
Раніше підйомний механізм пра-
цював за допомогою тросів, що 

часто рвалися й перекручувалися. 
А тепер ми встановлюємо нове об-
ладнання – грейфер із гідравлічним 
приводом, який дозволить за раз 
піднімати до п’яти тонн сміття і 
уникнути аварійних ситуацій. Після 
реконструкції кран споживатиме 
значно менше електроенергії. Також 
ми модернізуємо систему керування 
підйомного механізму, що значно 
полегшить управління робочого 
процесу», – розповів Сергій Крикун.

Реконструкцію крану бункеру 
твердих побутових відходів пла-
нують завершити до жовтня по-
точного року.

Нагадаємо, що наразі на заводі 
також триває капітальний ремонт 
електрофільтру № 2, що значно 
покращить екологічні показники 
виробництва. А до початку опа-
лювального сезону на «Енергії» 
планують провести капітальний 
ремонт котла № 2 та замінити бой-
лер, який гріє воду для тепломереж 
м. Києва  �

Як повідомили у КП «Київтеплоенерго», кран 
у цілодобовому режимі функціонує на заводі 
понад 30 років. Тому під час реконструкції 
замінять більше 90% деталей на нові та 
сучасні з гідравлічним приводом грейфера 
(вантажопідйомний ковш), а також обладнають 
його автоматизованою системою управління. 

«Енергія» – єдиний діючий в Україні 
сміттєспалювальний завод, який 
щодоби приймає та спалює близько 
750 тонн твердих побутових відходів 
– це понад 25% від загальної кількості 
сміття у м. Києві.

Завод виробляє до 200 тис. Гкал 
теплової енергії на рік і забезпечує 
опаленням взимку близько 200 
багатоповерхівок. Альтернативний 
вид палива допомагає економити КП 
«Київтеплоенерго» до 30 млн куб. м 
газу на рік.
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Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè äèðåêòîðà êîìóíàëü-
íîãî çàêëàäó «Ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó «Ã³äðîïàðê».

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ 
ðîê³â, âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà çäàòí³ñòü çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè 
ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ 
äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ 
ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³-
ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), 
êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ’ÿçêó, 
â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº 
îñîáó; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè; 
ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ç 06 ñåðïíÿ ïî 04 âåðåñíÿ 2019 ðîêó, çà àäðåñîþ:
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà, Ç, ì. Êè¿â, 01004.
Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51, e-mail: dk@kievcity.gov.ua. 
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè äî 30 ñåðïíÿ 2019 ðîêó âêëþ÷íî ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî 

êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè 
â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â êîîïåðàòèâó  

«ÂÅÒÅÐÀÍ» ÏÎ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ ÃÀÐÀÆ²Â ÄËß ÇÁÅÐ²ÃÀÍÍß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â, ÙÎ ÇÍÀÕÎÄßÒÜÑß Â ÎÑÎÁÈÑÒ²É 
ÂËÀÑÍÎÑÒ² ÃÐÎÌÀÄßÍ»

Êîîïåðàòèâ «ÂÅÒÅÐÀÍ» ÏÎ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ ÃÀÐÀÆ²Â ÄËß ÇÁÅÐ²ÃÀÍÍß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â, ÙÎ ÇÍÀÕÎÄßÒÜÑß Â ÎÑÎÁÈÑÒ²É 
ÂËÀÑÍÎÑÒ² ÃÐÎÌÀÄßÍ», êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 23493212 (äàë³ – «Êîîïåðàòèâ»), ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 01133, ì. Êè¿â, Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 
áóäèíîê 8, ïîâ³äîìëÿº, ùî ïðàâë³ííÿì Êîîïåðàòèâó ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ çáîð³â Êîîïåðàòèâó (äàë³ 
– «Çáîðè»), ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 28 ñåðïíÿ  2019 ðîêó îá 11.30, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, áóäèíîê 8, ó çàë³ äëÿ íàðàä òà çáîð³â.
Ðåºñòðàö³ÿ ÷ëåí³â Êîîïåðàòèâó òà ¿õ ïðåäñòàâíèê³â â³äáóäåòüñÿ 28 ñåðïíÿ 2019 ðîêó çà ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ Çáîð³â ç 10 ãîä. 30 õâ. 
äî 11 ãîä. 25 õâ.

ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÍÍÈÉ:
1. Ïðî îáðàííÿ ãîëîâè òà ñåêðåòàðÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â Êîîïåðàòèâó. 
2. Ïðî îáðàííÿ ãîëîâè òà ñåêðåòàðÿ ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â Êîîïåðàòèâó.
3. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ð³øåíü Ïðàâë³ííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ íîâèõ ÷ëåí³â äî Êîîïåðàòèâó.
4. Ïðî çàòâåðäæåííÿ ð³øåíü Ïðàâë³ííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ÷ëåíñòâà â Êîîïåðàòèâ³.
5. ²íøå.

Äëÿ ðåºñòðàö³¿ òà ó÷àñò³ ó Çáîðàõ íåîáõ³äíî ìàòè ïðè ñîá³: ÷ëåíàì Êîîïåðàòèâó – äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó; ïðåäñòàâíèêàì 
÷ëåí³â Êîîïåðàòèâó – 1) äîâ³ðåí³ñòü íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ÷ëåíà Êîîïåðàòèâó, îôîðìëåíó íàëåæíèì ÷èíîì çã³äíî ç ä³þ÷èì 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè; 2) äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó ïðåäñòàâíèêà ÷ëåíà Êîîïåðàòèâó.

Ïðàâë³ííÿ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá’ºêòè, ùî 
íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1. âóë. Áåðåòò³, 7, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíà òà êîðèñíà 
ïëîùà ÿêîãî – 89,5 êâ. ì; ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ øêîëè 
¹ 249, ïðèì³ùåííÿ ó çàäîâ³ëüíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, ç ï³äâåäåíèìè 
êîìóí³êàö³ÿìè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 – 
1576000,00 ãðí. Îö³íêà ïðîâåäåíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÔÎÏ Ìîâ÷àí Â. À.

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè; 
ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 1 %; ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç 
ÏÄÂ) – 1313,33 ãðí, òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Îá’ºêò íå âêëþ÷åíèé äî ïåðåë³êó ìàéíà, ùî ï³äëÿãàº ïðèâàòèçàö³¿.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 249 Äåñíÿíñüêîãî 

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Â. Áåðåòò³, 7, 
òåë.: (044) 515-24-50.

Îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè çàçíà÷åíå ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü:
– çàÿâó òà äîêóìåíòè çà ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ ó Äîäàòêó 4 äî 

Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;
– äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè. 
Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñ-

òèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïî-
äâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³-
í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó: 
îäåðæóâà÷ ïëàòåæó – Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 249 Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, êîä ªÄÐÏÎÓ: 03872551, ÌÔÎ: 820019, 
ð/ð 31551299336293 â ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 
¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ 
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ 
– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. 
Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 
çà òåë.: 546-20-71.

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

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íàï³âï³äâàëüíîãî 
ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25,6 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå â æèòëîâîìó áóäèíêó, 
çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ëèïñüêà, áóä. 12/5. Çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè: 
ÖÎ, âîäîçàáåçïå÷åííÿ – â³äñóòíº, åëåêòðîçàáåçïå÷åííÿ – º, òåõí³÷íèé 
ñòàí – ïîòðåáóº ðåìîíòó.

Âàðò³ñòü îá’ºêòó îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 – 660700,0 ãðí áåç 
ÏÄÂ, îö³íêà çä³éñíåíà ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì Ùàñëèâîþ Í. 3.

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

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ (ï. 38.1 Ìåòîäèêè), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 4 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè 
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 2202,33 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè 
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ó ðàç³ ÷îãî ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõî-
âóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â 
ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 

âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 
280-15-39.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 
Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-
äæåíîãî 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. 

Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, 
àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 
ïîòî÷íîãî ðîêó: îäåðæóâà÷ ïëàòåæó ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ð/ð 26001192399100 Ïóáë³÷íå 
àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê», ÌÔÎ: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 35692211.

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

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. Ùóñºâà, 20 
(Òåõí³÷íèé ë³öåé), çàãàëüíà (êîðèñíà) ïëîùà îá’ºêòà – 96,9 êâ. ì. Òèï áóäèíêó – çàãàëüíîîñâ³òí³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä; õàðàêòåðèñòèêà 
îá’ºêòà îðåíäè – 1-èé ïîâåðõ, òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà çàäîâ³ëüíèé, º åëåêòðî-, âîäî-, òåïëîïîñòà÷àííÿ. Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà 
îðåíäè – 2 159 900,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Äàòà îö³íêè – 31.05.2019. Ñóá’ºêò îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «Ãëîáàë àïðàéçåð ãðóï». Çàïðî-
ïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè 
(ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 4%. Âò – ç 18.00 äî 20.00; ÷ò – ç 18.00 äî 20.00; ïò – ç 18.00 äî 20.00. Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ / ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè: 405,00 ãðí áåç ÏÄÂ, 15 ãðí / ãîä. (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 ðîç-
ì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, çà íàì³ð îðåíäè îá’ºêòà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 96,9 êâ.ì íà âóë. Ùóñºâà, 20).

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

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

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî 
ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 265,7 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå â íåæèòëîâîìó 
áóäèíêó, çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ëàâðñüêà, áóä. 2 (ïðèì³ùåííÿ (ÇÇÑÎ ² – III 
ñòóïåí³â ¹ 90). Çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè: ÖÎ, åëåêòðîçàáåçïå÷åííÿ, 
âîäîçàáåçïå÷åííÿ – º, òåõí³÷íèé ñòàí – çàäîâ³ëüíèé. Âàðò³ñòü îá’ºêòó 
îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2019 – 8975000,0 ãðí áåç ÏÄÂ, îö³íêà çä³éñíåíà 
ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì «Àëüÿíñ Åêñïåðò».

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó 
(âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, 253-35-86, 253-00-86, education@pechrda.gov.ua).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ   
ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 
íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (êàðàòå) 
(ï. 41 Ìåòîäèêè), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Ðîçêëàä çàíÿòü (çà óçãîäæåííÿì):
– â³âòîðîê: 15.30 – 18.00; 
– ÷åòâåð – ï’ÿòíèöÿ: 15.30 – 18.00.
Îðåíäíà ñòàâêà – 3 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè 

(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 1336,90 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â 

ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 

âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.
Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ, çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 

Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-
äæåíîãî 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. 

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÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
ð/ð 26001192399100 Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê», 
ÌÔÎ: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 35692211.

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

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.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
Îðåíäîäàâåöü – Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ:

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 60, çà àäðåñîþ: âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 
1/2, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 242,64 êâ. ì; çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðî-
âåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, ïîãîäèííà îðåíäà; ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.03.2019 
ñòàíîâèòü – 4212000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó: 21,94 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ 
çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü. Ïí – ç 16.00 äî 20.00; âò – ç 16.00 äî 20.00; ñð – ç 16.00 äî 18.00; ÷ò – ç 16.00 äî 20.00; ïò – ç 
16.00 äî 20.00 (18 ãîä. íà òèæäåíü).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà 
àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó 
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

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¯)

Ì³ñöå-
çíàõî-
äæåííÿ

Çà-
ãàëüíà 
ïëîùà 

(êî-
ðèñíà), 

êâ. ì

Òèï áó-
äèíêó

Õàðàêòå-
ðèñòèêà 
îá’ºêòà 
îðåíäè

Òåõí³÷-
íèé ñòàí 
îá’ºêòà ³ 

³íôîðìàö³ÿ 
ïðî çàáåç-

ïå÷åííÿ 
êîìóí³êàö³-

ÿìè

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòó 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

Çàïðîïîíîâàíå 
ö³ëüîâå âèêîðèñ-

òàííÿ îá’ºêòà 
îðåíäè

Ðîçì³ð 
ñòàð-

òîâî¿ /
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, 
ãðí

Îðåíä-
íà 

ñòàâêà 
ó %

Ôîòî

Äàòà îö³íêè

Íàçâà ÑÎÄ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ» (01044, ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 6-à, òåë.: 202-73-03, 
ð/ð 26002243919900 â ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê» â ì. Õàðêîâ³, êîä áàíêó: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 21465789).

1

âóë. 
Áóä³íäó-
ñòð³¿, 9, 

ë³ò. Â

105,8 íåæè-
ëèé

Ïðè-
ì³ùåííÿ 

íà 1 
ïîâåðñ³

Çàäî-
â³ëüíèé, 
åëåêòðî-

ïîñòà÷àííÿ 
â íàÿâíîñò³

1025000,0

29. Ðîçì³ùåííÿ 
ñêëàäó 5125,0 631.01.2019

ÏÏ «Ãàá’ÿíî»

2

âóë. 
Áóä³íäó-
ñòð³¿, 9, 

ë³ò. Ò

73,1 íåæè-
ëèé

Ïðè-
ì³ùåííÿ 

íà 1 
ïîâåðñ³

Çàäî-
â³ëüíèé, 
åëåêòðî-

ïîñòà÷àííÿ 
â íàÿâíîñò³

596560,0 33. Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòó ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, 
ÿêèé çä³éñíþº 

âèðîáíè÷ó 
ä³ÿëüí³ñòü

2982,8 631.05.2019

ÔÎ-Ï 
×åáàêîâ Î. ².

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» (01044, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 35, òåë.: 238-44-91, 238-44-78, 
ð/ð 26006032079400 â ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê», êîä áàíêó: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 03328913).

3

Ñòàíö³ÿ 
ìåòðî 

«Ïàëàö 
Ñïîðòó»

17,5 íåæè-
ëèé

×àñòèíà 
ï³ä-

çåìíîãî 
ïåðå-
õîäó

Çàäî-
â³ëüíèé, 
åëåêòðî-

ïîñòà÷àííÿ 
â íàÿâíîñò³

1098500,0
9. Ðîçì³ùåííÿ 

íà òåðèòîð³¿ 
ìåòðîïîë³òåíó 
òîðã³âåëüíèõ 

îá’ºêò³â çì³øàíî¿ 
òîðã³âë³

18308,33 20

31.03.2019

ÒÎÂ «Àãåí-
ö³ÿ êîíñàë-

òèíãîâèõ 
ïîñëóã»

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).

4
âóë. Âåð-
áèöüêîãî, 
32, ë³ò. À

51,5 íåæè-
ëèé

Ïðè-
ì³ùåííÿ 

íà 2 
ïîâåðñ³

Ïîòðåáóº 
ïðîâåäåí-
íÿ ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò, 

êîìóí³êàö³¿ 
â íàÿâíîñò³

776000,0

31. Ðîçì³ùåííÿ 
îô³ñíèõ ïðèì³-

ùåíü (äëÿ ïëîù³ 
14,7 êâ. ì)

3325,0

8

30.04.2019 38. Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, 
ùî çä³éñíþº 
ïîáóòîâå îá-
ñëóãîâóâàííÿ 

íàñåëåííÿ
(äëÿ ïëîù³ 36,8 

êâ. ì)

4ÏÏ «Àëüÿíñ 
Åêñïåðò»

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð ¹ 5 (03157, ì. Êè¿â, âóë. Ñìîëåíñüêà, 8, 
òåë.: 456-02-76, 456-81-27, ð/ð 35415001049605 â ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà, êîä áàíêó: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 001993828).

5
âóë. 

Ñìîëåí-
ñüêà, 8

22,3 íåæè-
ëèé

Ïðè-
ì³ùåííÿ 

íà 2 
ïîâåðñ³

Ïîòðåáóº 
ïðîâåäåí-
íÿ ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò, 

êîìóí³êàö³¿ 
â íàÿâíîñò³

396 000,00 55. Ðîçì³ùåííÿ 
ãðîìàäñüêèõ 

òà áëàãîä³éíèõ 
îðãàí³çàö³é 

íà ïëîù³, ùî 
íå âèêîðèñ-

òîâóºòüñÿ äëÿ 
ïðîâàäæåííÿ 

ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ (íà 

ïëîù³ 20,0 êâ. ì 
òà 2,3 êâ. ì)

364,04 1; 2

31.03.2019

ÏÏ «Ãàá’ÿíî»

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Æèòí³é ðèíîê», 04071, ì. Êè¿â, âóë. Âåðõí³é Âàë, 16, òåë.: 482-55-58, êîä ªÄÐÏÎÓ: 05587843, 
ðàõóíîê 26001300696901 â Áàíê ÒÂÁÂ ¹10026/0104 ô³ë³ÿ ÃÓ ÀÒ «Îùàäáàíê» ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë., ÌÔÎ: 322669.

6
âóë. 

Âåðõí³é 
Âàë, 16

75,10 íåæè-
ëèé ï³äâàë

Ïîòðåáóº 
ïðîâåäåí-
íÿ ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò, 

êîìóí³êàö³¿ 
â íàÿâíîñò³

1354800,0

29. Ðîçì³ùåííÿ 
ñêëàäó 6774,0 628.02.2019

ÔÎ-Ï 
×àéêà Í. Î.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹10, 03039, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 59-á, òåë.: (044) 525-32-73, 
(044) 597-97-01, ð/ð 31559269324077 â ÃÓÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ: 01993931, ²ÏÍ: 019939326508.

7

ïðîñï. 
Ãîëîñ³-

¿âñüêèé, 
59-á, 
ë³ò. À

20,0 íåæè-
ëèé 1 ïîâåðõ

Ïîòðåáóº 
ïðîâåäåí-
íÿ ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò, 

êîìóí³êàö³¿ 
â íàÿâíîñò³

465000,0 22.3 Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòó ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ùî 

ä³º íà îñíîâ³ 
ïðèâàòíî¿ âëàñ-
íîñò³ ³ ïðîâàäÿòü 

ãîñïîäàðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü ç ìå-
äè÷íî¿ ïðàêòèêè 

â ë³êóâàëüíî- 
ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
çàêëàäàõ (ñòî-
ìàòîëîã³÷íèé 

êàá³íåò)

4262,50 11

28.02.2019

ÏÏ «Ñàíàòà»

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÒÌÎ «ÄÅÐÌÀÒÎÂÅÍÅÐÎËÎÃ²ß», 02002, ì. Êè¿â, âóë. ×åðí³ã³âñüêà, 38/2, òåë.: 517-17-70, 517-68-63, 
ð/ð ¹ 31559250134771 â ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà, êîä áàíêó: 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ: 05416231.

8
âóë ×åð-
í³ã³âñüêà, 

38/2
14,50 íåæè-

ëèé 3 ïîâåðõ

Çàäî-
â³ëüíèé, 
íàÿâíå 

åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ, 

õîëîäíå 
òà ãàðÿ÷å 

âîäîïîñòà-
÷àííÿ

266000,0

42. Ñóá’ºêòè ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, 

ÿê³ ïðîâîäÿòü ä³-
ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ 

îñâ³òè

221,67 1

30.06.2019

ÒÎÂ 
«Ãåáîðà»

Äëÿ îá’ºêò³â ïîç. 1 – 4, 6, çàçíà÷åíèõ â îãîëîøåíí³, 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 çâåðòàòèñü 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: Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, âóë. Õðåùàòèê, 10.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-76, 202-61-77, 202-61-96.

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ «Ïðèâàòèçàö³ÿ êâàðòèðè» çà 
àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 31/33, êâ. 27, íà ³ì’ÿ Ìàêàð÷èêîâî¿ Âàëåíòèíè Ïåòð³âíè, 
ââàæàòè íåä³éñíèì.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВАКИЄВА
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
6  серпня 2019 р.

№ 45 (5237)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

 ___________________________________________
(äàòà îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà 

äîâê³ëëÿ (àâòîìàòè÷íî 
ãåíåðóºòüñÿ ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ 

ªäèíîãî ðåºñòðó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, íå çàçíà÷àºòüñÿ 
ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ)

 __________________20195203652_________________
(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó 

íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó 

ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî 
îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ 

ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷èõ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä ïî îá’ºêòó: «Ðåêîíñòðóêö³ÿ 

òà  áëàãîóñòð³é Íàâîäíèöüêîãî ïàðêó ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³». Ïåðåäáà÷åí³ 
â ïðîåêò³ ð³øåííÿ íàïðàâëåí³ íà ñòàá³ë³çàö³þ áåðåãîâî¿ ë³í³¿, ïîë³ïøåííÿ 
åêîëîã³÷íîãî ñòàíó òåðèòîð³¿ òà âîäîéìè çà ðàõóíîê ôîðìóâàííÿ áåðåãîâî¿ 
ë³í³¿, ë³êâ³äàö³¿ ì³ëêîâîäü, ñòâîðåííÿ àêâàòîð³¿ ïåðåä ï³äï³ðíîþ ñò³íêîþ, à 
òàêîæ ïîêðàùåííÿ óìîâ äëÿ â³äïî÷èíêó òà ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ äëÿ ìåø-
êàíö³â ðàéîíó òà ì³ñòà. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ 
³ñíóþ÷îãî áåðåãîóêð³ïëåííÿ âçäîâæ Íàâîäíèöüêîãî ïàðêó. Ó êîìïëåêñ³ 
ñïîðóä çàïðîåêòîâàíî áåðåãîóêð³ïëåííÿ âåðòèêàëüíîãî ïðîô³ëþ çàì³ñòü 
óêîñó, çàêð³ïëåíîãî êàì’ÿíèì íàñèïîì. Çàãàëüíà äîâæèíà áåðåãîóêð³ïëåííÿ 
ñêëàäàº 842,0 ì, ïðè äîâæèí³ ä³ëÿíêè 1 – 333,0 ì òà ä³ëÿíêè 2 – 509,0 ì. 
Ä³ëÿíêè óìîâíî ðîçä³ëåí³ ñïîðóäàìè ³ñíóþ÷îãî ïðè÷àëó äëÿ ñòîÿíêè ñóäåí.

(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
(ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ 

ä³ÿëüíîñò³)

2. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó 
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà», ªÄÐÏÎÓ: 40092489, 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 
32, òåë.: (044) 221-60-70.

(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî 
áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîð-
òà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä  ïðèéíÿòòÿ 
ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî 
öå â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³), ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 

þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ 
(ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó)

3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàä-
ñüêîãî îáãîâîðåííÿ

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ), ì. Êè¿â, âóë. Òóð³âñüêà, 28, òåëåôîí: (044) 366-64-15, 
êîíòàêòíà îñîáà: Âåðãåë³ñ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷

(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà 
êîíòàêòíà îñîáà)

__________________________________________________

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ», ð³øåííÿì 
ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå Âèñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ, ùî âèäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ)

(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé éîãî 
âèäàâàòè, íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷àº éîãî âèäà÷ó)

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå 
óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü

Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå 
ìåíøå 25, àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíîãî îïóáë³-
êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íàäàííÿ 
ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàò-
êîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ 
äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

 Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü 
ìàº ïðàâî ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, 
ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çà-
óâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó ÷èñë³ 
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ç³ âíåñåííÿì 
äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî 
ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ 
29 ñåðïíÿ 2019 ðîêó î 10.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Òóð³âñüêà, 28, 

ïðèì³ùåííÿ ¹ 4.
(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáóäóòüñÿ 
___________________________________________________________________________

(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòî-
ð³àëüíèé îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà 
äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ), ì. Êè¿â, âóë. Òóð³âñüêà, 28, òåëåôîí: (044) 366-64-15, 
êîíòàêòíà îñîáà: Âåðãåë³ñ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷.

(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó 
îñîáó)

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòî-
ð³àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà 
ñòðîêè íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ðàäè (ÊÌÄÀ), ì. Êè¿â, âóë. Òóð³âñüêà, 28, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua, 
òåëåôîí: (044) 366-64-15, êîíòàêòíà îñîáà: Âåðãåë³ñ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷.

(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àäðåñó, íîìåð òåëåôîíó òà 
êîíòàêòíó îñîáó)

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî 
îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîãî ïóíêòó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ.

8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 127 àðêóøàõ ç 

äîäàòêàìè._________________________________________________________________ 
(çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³)

___________________________________________________________________________ 
(çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà 
³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åíîãî 
ó ïóíêò³ 6 öüîãî îãîëîøåííÿ), à òàêîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü 
ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè

1. Îô³ñ Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó 
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà», Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32. Ç 8 ñåðïíÿ 2019 
ð. Êîíòàêòíà îñîáà – Ãðè÷èíà Íàòàë³ÿ Àíàòîë³¿âíà.

(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòà, ç ÿêî¿ 
ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, êîíòàêòíà îñîáà)

2. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36. Ç 8 ñåðïíÿ 2019 ð.
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Від початку дії проекту «Лікар у 
Вашому домі» здійснено понад 
90 500 обстежень

За минулий тиждень у рамках 
проекту «Лікар у Вашому домі» 
здійснено 1065 обстеження, а за-
галом від початку дії проекту – 90 
525 обстежень.

«У рамках проекту кожен охо-
чий може безкоштовно пройти 
медичні обстеження у наметах із 
написом «Лікар у Вашому домі» 
в усіх районах столиці. Зокрема, 

отримати первинні консультації 
щодо стану здоров’я, пройти екс-
прес-тестування на неінфекційні 
захворювання, перевірити рівень 
цукру та холестерину у крові, ви-
міряти артеріальний тиск, визна-
чити індекс маси тіла», – розповів 
перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник.
У рамках проекту, за результата-

ми обстежень минулого тижня, у 
689 киян виявлено надмірну вагу, 
у 439 – підвищений артеріальний 
тиск, у 180 – високий рівень цу-
кру крові, у 413 – високий рівень 
холестерину.
Окрім того, минулого тижня 

здійснено 70 виїздів мультидис-
циплінарних бригад.

«До складу бригади входять лі-
кар і медсестра первинної ланки, 
вузькопрофільні спеціалісти. Вони 
виїжджають до соціально незахи-
щених сімей або до киян, які не 
можуть самостійно дістатися до 
медичного закладу, аби отримати 
допомогу», – нагадав Микола По-
ворозник 

Ще один столичний парк візьме під свою охорону комунальне 
підприємство «Муніципальна охорона». Підписано відповідне 
розпорядження КМДА, яким до адресного переліку об’єктів 
комунальної власності, що потребують охорони та збереження, 
внесено парк культури та відпочинку «Гідропарк». Про це по-
відомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

«Ми постійно розширюємо перелік об’єктів комунальної влас-
ності міста, які охороняє комунальне підприємство «Муніципальна 
охорона». Це сприяє не лише збереженню майна громади, але 
й підвищенню безпеки киян. Щоденною професійною роботою 
муніципальна охорона довела свою ефективність і стає все 
більше затребуваною. Найближчим часом підприємство візьме 
під охорону «Гідропарк», який є надзвичайно популярним серед 
киян та гостей столиці. Це місце особливо популярне в теплу пору 
року, тому безпечний відпочинок та дозвілля громадян – один з 
наших пріоритетів», – сказав Дмитро Загуменний.

За інформацією в. о. директора комунального закладу «Парк 
культури та відпочинку «Гідропарк» Олега Челомбітька, 
наразі триває оформлення необхідних договорів на охорону.

«Планується, що перша посилена зміна у складі двох нарядів 
та патрульного автомобіля заступить у «Гідропарк» з 6 серпня. 
Ми впевнені, що професійні співробітники «Муніципальної 
охорони» забезпечать правопорядок у парку та безпеку його 
відвідувачів», – додав Олег Челомбітько  

Державний архів м. Києва продемонструє 60 унікальних до-
кументів, пов’язаних із будівництвом та діяльністю Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Виставка 
готується в самому університеті, і серед іншого також охопить 
постать Тараса Шевченка та діяльність Кирило-Мифодіївського 
товариства.

«На сьогодні в Державному архіві міста Києва знаходиться 
понад 72 тисячі справ щодо життя та історії нашого головного 
університету імені Тараса Шевченка, ще з 1834 року. Ці унікальні 
документи вдалося зберегти навіть у дні німецької окупації і 
вони об’єднанні в окремий фонд № 16. На сьогодні науковці та 
архівісти опрацьовують документи, аби вже в другій половині 
вересня показати їх всім охочим», – повідомив заступник голо-
ви Київської міської державної адміністрації Володимир 
Слончак.

За його словами, виставку планується відкрити у стінах уні-
верситету, а згодом – у приміщенні архіву. Архівісти та науковці, 
опрацювавши документи, виділили 10 розділів, які, зокрема, 
демонструються історію та саме будівництво університету – фото 
та контракт архітектора Вікентія Беретті з майстрами, імпера-
торський указ щодо заснування університету  
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5 років роботи: 
мережа кінотеатрів 
КП «Київкінофільм» 
зазнала масштабних змін
Департамент культури Київської 

міської державної адміністрації 
докорінно змінив та модернізу-
вав роботу комунальних кіноте-
атрів. Результатом та головним 
показником успіху стало суттєве 
збільшення відвідувачів та, як 
наслідок, кіносеансів.
Покращення матеріально-тех-

нічної бази, встановлення су-
часного цифрового обладнання, 
капітальний ремонт кінотеатрів 
та проведення масштабних фес-
тивалів – лише невелика частина 
того, що вже зроблено.

«Проведено, без перебільшення, 
дуже велику роботу. Для цього, 
окрім матеріальних ресурсів, по-
трібна була ще одна, не менш 
важлива складова: незламне ба-
жання змін і чітке бачення того, 
як все має бути. Звісно, що ми 
маємо на меті реалізувати ще не 
один проект, але те, що бачимо 
сьогодні – вже велика перемо-
га», – прокоментувала директор 

Департаменту культури Діана 
Попова.
Вона також зазначила, що век-

тором розвитку є збереження 
культурних осередків міста шля-

хом реконструкції комунальних 
кінотеатрів крокової доступності 
– за підтримки міста, вони мають 
створити власний культурний про-
стір у спальних районах Києва 




