
Як Києву стати центром 
Європи? Відповіді шукатимуть 
на Інвестиційному форумі 
Києва 2019

У центрі уваги Інвестиційного форуму міста Києва, що відбу-
деться 17 вересня 2019 року в Мистецькому арсеналі, – стратегія 
створення та розвитку Київської агломерації.

Форум збере разом міжнародних та українських інвесторів, 
представників іноземних муніципалітетів, органів місцевого 
самоврядування, київський бізнес, креативну та ІТ-спільноти. 
Учасники Форуму обговорять потенціал столиці та Київщини 
загалом, а також дадуть рекомендації, як перетворити Київську 
агломерацію на ультрасучасний мегаполіс – місце тяжіння для 
інвесторів, туристів та інноваційних підприємців.

«З огляду на популярність у світі урбаністичного подієвого ту-
ризму, Київська агломерація має потенціал стати одним із центрів 
Європи у проведенні різноманітних фестивалів та мистецьких 
подій, у гастротуризмі, у сфері креативної економіки. Наша мета 
– створити бренд Greater Kyiv, як, наприклад, такий всесвітньо 
відомий Greater London», – зазначає мер Києва Віталій Кличко.

Спеціальними гостями Інвес-
тиційного форуму стануть пред-
ставники політичної еліти та  
іноземних муніципалітетів з різних 
куточків планети, які поділяться 
своїм досвідом.

У рамках заходу передбачені 
панельні дискусії за участю про-
відних галузевих експертів щодо 
соціальної ідентичності Києва та 
креативної економіки для майбут-
ньої агломерації, а також інфра-
структурних рішень для розвитку 

мегаполісу майбутнього. Також увагу буде приділено потенційним 
каталізаторам для розвитку туризму метрополії, якими можуть 
стати культурні, музичні та спортивні події.

Інвестиційний форум міста Києва 2019 – подія, що стане 
своєрідним сигналом до об’єднання та взаємовигідного міжму-
ніципального співробітництва для пришвидшення соціально-
економічного розвитку всіх залучених громад.

Минулорічний Інвестиційний форум міста Києва відбувся 27 
листопада та зібрав понад 500 учасників із 23 країн. Зокрема, 
представників бізнесу, інвестиційної спільноти, представників 
центральних і міських органів влади, міжнародних фінансових 
установ та засобів масової інформації. Під час форуму було пред-
ставлено 30 міських проектів для залучення інвестицій у різних 
сферах інноваційної діяльності  

На Парковому пішохідному 
мосту на Труханів острів 
обмежать рух

На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів викону-
ватимуть протиаварійні роботи – зміцнюватимуть конструкцію 
плитами. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Ремонт виконуватимуть уночі. Оскільки обсяг робіт вели-
кий, роботи триватимуть кілька ночей (проти вівторка, середи 
і четверга).

Із 23:00 12 серпня до 10:00 13 серпня; із 23:00 13 серпня до 10:00 
14 серпня; із 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня буде частково 
обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів.

У комунальній корпорації перепрошують за незручності  

«Київтеплоенерго» ремонтує 
бетонно-металеву башту 
висотою 82 метри, що 
забезпечує охолодження 
води на ТЕЦ-6
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 Зокрема, там зараз вперше за 
30 років ремонтують велетенську 
градирню – 82-метрову башту, що 
забезпечує охолодження техніч-
ної води в процесі роботи тепло-
електроцентралі. Про це заявив 
головний інженер ТЕЦ-6 Олек-
сандр Бичков, повідомляють у КП  
«Київтеплоенерго».

За його словами, ремонт дозво-
лить відновити проектні виробничі 
характеристики градирні № 2, яка 
вже понад 30 років охолоджує воду 
для ТЕЦ-6, і забезпечити стабільну 
роботу станції.

«На ТЕЦ-6 побудовані дві гра-
дирні. На одній із них проводили 
ремонт кілька років тому. Вежа, на 
якій зараз тривають роботи, від-
працювала вже більше 30 років, 
деякі її деталі потребують заміни 
після десятків років безперервної 
роботи. Деяке обладнання – зазнало 
корозії, тож градирня потребувала 
повноцінного відновлення. Наразі 
спеціалісти завершують очищення 
бетонно-металевої конструкції, 
йде зачищення бетонної поверхні, 
після чого її покриють захисним 
шаром. Паралельно відновлюють 
внутрішнє обладнання: замінюють 

трубопроводи, ремонтують опори; 
встановлять нові розприскувачі, 
панелі зрошувача, екран водовлов-
лювача. Роботи планують завершити 
до кінця року», – розповів головний 
інженер ТЕЦ-6 Олександр Бичков.

За його словами, градирні вико-
нують надзвичайно важливу функ-
цію на ТЕЦ-6 – вони охолоджують 
воду, що використовується для 
конденсації відпрацьованої пари 
турбін та забезпечують охолодження 

іншого обладнання станції. Тобто від 
них залежить якість роботи всього 
обладнання ТЕЦ та стабільність ви-
робництва теплової та електричної 
енергії. Висота градирень – 82 м. 
Кожна з них може охолоджувати 
щогодини до 28 тисяч куб. м води.

«Як це відбувається? Нагріта в 
конденсаторі технічна вода тру-
бопроводами подається до башти 
градирні на висоту 12 м, де вона 
розбризкується, охолоджується по-
током атмосферного повітря та 
падає вниз до чаші градирні, після 
чого знову потрапляє у конден-
сатор турбіни. Ми спостерігаємо, 
як із градирень виходить пара. Це 
особливо помітно взимку, коли 
навколишня температура повітря 
значно нижча за температуру води 
в градирні», – пояснює Олександр 
Бичков  

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» 
здійснює ремонтні роботи на ТЕЦ-6 
(теплоелектроцентраль), що забезпечує 
теплопостачання споживачів Дарницького, 
Дніпровського, Подільського, Деснянського 
та Оболонського районів, а також виробляє 
електроенергію. 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, 
Контрактова площа, 2) оголошує конкурс на право оренди нежитлових приміщень, 
закріплених на праві господарського відання за комунальним підприємством 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району 
м. Києва» (м. Київ, вул. Хорива, 36, тел.: 425-21-35, 425-22-86, 425-01-74):

• нежитлові приміщення загальною площею 35,60 кв. м за адресою:  
вул. Вишгородська, 23-а, перший поверх; для розміщення перукарні, або інше 
цільове використання.

Детальна інформація на офіційному веб-сайті Подільської РДА:  
podil.kievcity.gov.ua, у розділі «Оренда комунального майна», телефон для 
довідок: 485-18-87.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа 

(ко-
рисна), 

кв. м

Тип бу-
динку

Характе-
ристика 
об’єкта 
оренди

Технічний стан об’єкта 
й інформація про 

забезпечення комуні-
каціями

Вартість 
об’єкту 

оренди, грн 
без пдв

Запропоноване цільове 
використання об’єкта 

оренди

Розмір 
стартової / 

місячної 
орендної 

плати, грн

Оренд-
на 

ставка 
у %

Фото

Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – КП «ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС» (01103 м. Київ, вул. Військовий проїзд, 1, тел.: 285-47-16, код ЄДРПОУ: 19024635, рахунок 26008056105820 у 
Банк ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 380775, ІПН: 190246326558.

1
вул. Військовий 

проїзд, 1,  
літ. К

261,20 нежи-
лий

Примі-
щення на 1 

поверсі

Задовільний,
електропостачання в 

наявності

2632000,0

29. Розміщення складу 13160,0 6
28.02.2019

ТОВ «ТРИ-
БЬЮТ – КОН-

САЛТИНГ»

Балансоутримувач – Київська міська клінічна лікарня № 7 (03179 м. Київ-179, вул. Котельникова, 95, (044) 424-20-79, р/р № 31559261349630 в ГУ ДКСУ  
м. Києва, код банку: 820019, код ЄДРПОУ: 05415958).

2 вул. М. Котель-
никова, 95 90,3 нежи-

лий

Приміщен-
ня, 1 по-

верх (блок 
госпо-

дарських 
споруд)

Задовільний, 
електропостачання, 

водопостачання, 
теплозабезпечення в 

наявності

1272300,0

29. Розміщення складу 6356,5 6
30.06.2019

ФОП Чайка 
Н. О.

3 вул. М. Котель-
никова, 95 5,5 нежи-

лий

При-
міщення, 
1 поверх 

(головний 
корпус)

Задовільний, 
теплозабезпечення в 

наявності

135400,0 11. Розміщення тор-
говельного об’єкту з 

продажу продовольчих 
товарів, крім товарів 

підакцизної групи

7087,5 530.06.2019

ФОП Чайка 
Н. О.

Балансоутримувач – Центр медико-соціальної та трудової реабілітації психічно хворих № 2 (м. Київ, вул. Миропільська, 8, тел.: 543-87-40;  
р/р 35428201049823 УДКСУ у Деснянському районі м. Києва, МФО: 820019, код банку: 820019, код ЄДРПОУ: 25388519).

4
вул. Миропіль-

ська, 8,  
літ. А-1

114,3 нежи-
лий

Основна 
будівля,  
1 поверх

Задовільний

1419000,00

29. Розміщення склад-
ських приміщень 7095,00 631.05.2019

ФО-П Чубен-
ко Д. В.

Балансоутримувач – Ритуальна служба Спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслу-
говування (м. Київ, 01054, вул. Бульварно-Кудрявська, 47 / 14, тел.: 482-16-62; р/р 26007060256988, Печерська філія «Приватбанк» м. Києва,  

код банку: 300711, код ЄДРПОУ: 03358475).

5 вул. Стеценка, 
20, літ. Б 984,80 нежи-

лий 1 поверх

Приміщення потре-
бують ремонту щодо 
відновлення мережі 
електропостачання, 

водопостачання, 
заміни покрівлі даху 

тощо

6405000,0

33. Розміщення 
суб’єктів господарю-
вання, які здійснюють 
виробничу діяльність

32025,0 6
31.05.2019

ФО-П Работ-
ська К. В.

Щодо об’єктів 1 та 5, зазначених в оголошенні, можливе альтернативне використання
Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відпо-
відність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, 
у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення;
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 

Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-76, 202-61-77, 202-61-96.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 
оголошує про намір передати в оренду об’єкт, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Kиєва. Орендо-
давець: Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення 
першого поверху загальною площею 367,5 кв. м. розташоване за 
адресою: бульвар Перова, 10.

Вартість об’єкта оренди станом па 30.04.2019 – 4265000,00 
грн без ПДВ.

Балансоутримувач: КНП «Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва (м. Київ,  
вул. П. Запорожця, 26, тел.: 540-96-79).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: 
розміщення приватних закладів охорони здоров’я, суб’єктів гос-
подарювання, що діють на основі приватної власності і провадять 
господарську діяльність з медичної практики в лікувально-про-
філактичних закладах (11 %). Термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 39095,83 грн без ПДВ.
Згідно з п. 7.5 Положення, особи, які мають намір взяти майно 

в оренду, подають:
– заяву і документи за формою і переліком, визначеним у 

додатку 4 до цього Положення;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової оренд-

ної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КНП «Центр первинної меди-

ко-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва – для 
внесення платежу:

Адреса: 02125 м. Київ. вул. П. Запорожця, 26, р/р 26007386133400 
(AT «УкрСиббанк»), ІПН: 261889426537, МФО: 351005, код  
ЄДРПОУ: 26188946.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих 
днів, з наступного дня після публікації, за адресою: 02094 м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім 206. Довідка за телефоном: 296-65-57.

Оголошення
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до сфери управ-
ління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації:

• вул. Стратегічне шосе, 54, нежитлове приміщення, загальна та 
корисна площа якого 9,50 кв. м, розташоване на 2 поверсі Закладу 
дошкільної освіти № 506 міста Києва; приміщення у задовільному 
технічному стані з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди 
станом на 31.05.2019 – 180 000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом 
оціночної діяльності ФОП Богатиренко І. О. Мета використання за 
заявою ініціатора оренди – розміщення суб’єктів господарювання, які 
провадять діяльність у сфері освіти (проведення занять з англійської 
мови та гурткової роботи (погодинно), ставка орендної плати відповідно 
до Методики – 4%, стартова місячна орендна плата за один місяць (без 
ПДВ) – 600,00 грн, стартова орендна плата за 1 добу – 25,00 грн, стартова 
орендна плата за 1 годину – 1,25 грн. Термін оренди – 2 роки 364 дні.

Інформація про графік використання об’єкта оренди: Понеділок: 
15.30 – 17.30, Вівторок: 15.30– 17.30, Середа: 15.30 – 17.30, Четвер: 
15.30 – 17.30, П’ятниця: 15.30 – 17.30.

Балансоутримувач об’єкту – управління освіти Голосіївської 
районної в місті Києві державної адміністрації, розташоване за 
адресою: просп. Голосіївський, 118-б, м. Київ, 03127, тел.: (044) 257-
12-57. Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини 
авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року: одержувач платежу – управління 
освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, 
р/р 31554229377962 в ГУДКС Голосіївського району м. Києва, МФО: 
820019, код ЄДРПОУ: 37479398.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015  
№ 415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн коригується на 
індекс інфляції. Прийом заяв про оренду зазначеного нежитлового 
приміщення проводиться – 10 робочих днів з дня, наступного після 
розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 
просп. Голосіївський, 42, каб. 216. Отримати довідкову інформацію 
можна за тел.: 281-66-23, 281-66-24.

Втрачений оригінал свідоцтва про право власності за адресою м. Київ,  
вул. Запорожця Петра, 17, кв. 59, на ім’я Ратушної Любові Іванівни, вважати недійсним.

Втрачений атестат № 024038, виданий у 1966 р. Роменською середньою школою № 3 Сумської обл., на ім’я Шкури В. П., 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення серія УБД №119411 від 22.09.2016 р. на ім’я Григораша Кирила Володимировича, вважати  
недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ШТАТ ПІВДЕННА КАРОЛІНА, ОКРУГ ЧАРЛСТОН, СІМЕЙНИЙ СУД, СПРАВА №: 2019 DR-10-2038, скарга від Анни 
Хай (Anna High) до Ігоря Дубінця (Igor Dubinets), Справа № 2019 DR-10-2038. Судова повістка до відповідача ІГОРЯ 
ДУБІНЕЦЬ. ЦІЄЮ ПОВІСТКОЮ ВИ СПОВІЩЕНІ та повинні відповісти на скаргу, посилання на яку зазначено вище, 
та яка зареєстрована канцелярією сімейного суду округу Чарлстон, штат Південна Кароліна, за адресою: Брод-
стріт, 100, Чарлстон, Південна Кароліна, 29401, США, (100 Broad Street, Charleston, South Carolina, 29401 USA) 
12 червня 2019 року, та подати копію вашої відповіді на скаргу адресату Джейсону Стивенсу (Jason S. Stevens) 
до його офісу, за адресою: 215 Іст-Бей-стріт, люкс 500-Н, Чарльстон, Південна Кароліна, 29401 (215 East Bay 
Street, Suite 500-H, Charleston, South Carolina 29401) протягом тридцяти (30) днів після вручення цієї повістки, 
без урахування дня вручення. ЦИМ ВИ НАДАЛІ ПОВІДОМЛЕНІ що, якщо ви не виконаєте вимогу щодо надання 
відповіді на Скаргу відповідно до умов цієї повістки, тобто протягом тридцяти (30) днів після вручення цієї пові-
стки, рішення автоматично буде винесено на користь позивача, у відповідності до вимог, зазначених у Скарзі.
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