
Перший урок у житті: майже  
33 тисячі першокласників  
2 вересня прийдуть  
до шкіл Києва

«2 вересня у 430 комунальних школах Києва майже 285 тисяч 
учнів розпочнуть свій новий навчальний рік, з них майже 33 
тисячі – першокласники», – сказала директор Департаменту 
освіти і науки Олена Фіданян.

Вона додала, що кожного року контингент учнів столичних за-
кладів освіти зростає. Цьогоріч майже на 12 тисяч. Однак кількість 
першокласників, порівняно із попереднім роком, зменшилася 
на півтисячі.

Як і минулого року, найбільша кількість першачків у школах 
Дарницького району. Рекордсменами за кількістю перших класів 
є школи № 314, № 329 «Логос» і Слов’янська гімназія, у яких від-
крито 8 класів на паралелі.

«Разом із тим, 43 школи Києва відкривають лише по одному 
першому класу. Найменша кількість першокласників у школах 
№ 150 та № 114», – повідомила Олена Фіданян.

За її інформацією, Київ відповідально готувався до початку 
нового навчального року та особливо до прийому наймолодших 
учнів. На створення нового освітнього простору з міського та 
державного бюджету передбачено майже 236 млн грн. У школах 
відремонтовано класні кімнати, які обладнано новими меблями, 
багатофункціональними пристроями, смарт дошками, дидак-
тичними матеріалами. Окрім цього, для викладання у перших 
класах 2,4 тисячі вчителів пройшли курси перепідготовки за 
методикою НУШ  

Віталій Кличко зробив ревакци-
націю проти дифтерії та правця у 
Центрі первинної медико-санітар-
ної допомоги № 1 Шевченківського 
району столиці.

«Хочу ще раз нагадати, що в місь-
ких клініках вакцинація безкоштов-
на, якщо ви підписали декларацію із 
сімейним лікарем. Ви не витратите 
багато часу, щоб зробити щеплення. 
Це – турбота про власне здоров’я 
і здоров’я людей, які поруч, – за-
значив мер. – Власним прикладом 
я сьогодні показую наскільки це 
важливо. І для дітей, і для дорос-
лих. І перед початком нового на-
вчального року звертаюся до всіх 
батьків: не нехтуйте Календарем 
щеплень, попіклуйтеся про най-
дорожче – здоров’я своїх дітей».

Мер столиці нагадав, що існує За-
кон України про захист населення 
від інфекційних хвороб, одна зі 
статей якого забороняє відвідувати 
заклади для дітей, якщо дитина 
не вакцинована через відмову. У 
2019 році Верховний Суд України 
чітко розтрактував цю статтю, і 
зазначив, що вона не суперечить 
праву на освіту.

«Відмова батьків від вакцинації 
дітей ставить під загрозу здоров’я 
і життя інших громадян. Тож хочу 
наголосити: я підтримую нововве-
дення щодо обов’язкової вакцинації 
у школах та садочках. Бо здоров’я 

наших дітей – головний пріоритет», 
– наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що в разі низького 
рівня вакцинації та погіршення 
статистичних даних про розпо-
всюдження захворювань, влада 
Києва обмежуватиме доступ не-
вакцинованих дітей до закладів 
освіти та забезпечуватиме їх право 
на дистанційну освіту.

Профільна комісія КМДА ухва-
лила рішення доручити Депар-
таменту освіти і науки, а також 
Департаменту охорони здоров’я, 
опрацювати комунікаційну форму 

інформування киян про необхід-
ність вакцинації.

Вакцинація є необхідним захо-
дом для убезпечення себе та своїх 
близьких від низки захворювань, у 
тому числі кору, правця, дифтерії 
та інших.

Станом на кінець серпня у Києві 
зареєстрували майже 5,5 тисяч ви-
падків захворювання на кір. Це у 
2,6 раза більше, ніж за аналогічний 
період 2018 року.

Серед тих, хто захворів на кір, не 
щеплені – 2105 пацієнтів (38,3%) та 
не мали даних про щеплення – 2842 
пацієнтів (51,7 %).

Протягом звітного періоду за-
реєстровано 2 летальні випадки 
від ускладнень кору у мешканців 
Дарницького та Дніпровського ра-
йонів, у яких були відсутні дані про 
щеплення  

На ділянці вулиці 
Володимирської обмежать рух

Із 31 серпня до 3 вересня на вулиці Володимирській, на ділянці 
від вулиці Рейтарської до вулиці Софіївської, частково обмежать 
рух транспорту. Як повідомили у КК «Київавтодор», у цей час 
триватиме поточний ремонт покриття бруківки.

Комунальна корпорація перепрошує за незручності.
Звертаємо увагу, що дізнаватися першими про обмеження 

руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі «Київ 
Трафік»  

№ 51 (5243)  п’ятниця  30 серпня 2019 р.

Фото КМДА

НОВИНИ

Мер Києва Віталій Кличко власним прикладом 
показав, що щеплення робити необхідно. І 
заявив, що підтримує обов’язкову вакцинацію 
за Національним календарем профілактичних 
щеплень учнів шкіл та вихованців дитсадків.

Віталій Кличко власним 
прикладом показав, 
що щеплення робити 
необхідно
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що 
належать до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації:

1. вул. Саксаганського, 85, нежитлове приміщення, загальна та 
корисна площа якого – 94,7 кв. м, розташоване у цоколі житлового 
будинку; приміщення у задовільному технічному стані з підведеним 
енерго та теплозабезпеченням. Вартість об’єкта оренди станом на 
30.06.2019 – 1 658 000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної 
діяльності ПП «Альянс Експерт». Мета використання за заявою ініціа-
тора оренди – розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють 
побутове обслуговування з ремонту одягу та взуття, ставка орендної 
плати – 3 %, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 4 145,00 грн, 
термін оренди – 2 роки 364 дні.

2. вул. Саксаганського, 85, нежитлове приміщення, загальна та 
корисна площа якого – 3,3 кв. м, розташоване на першому поверсі 
житлового будинку; приміщення у незадовільному технічному стані без 
підведених комунікацій. Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 
– 110 000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ПП 
«Альянс Експерт». Мета використання за заявою ініціатора оренди – 
розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не 
здійснюють продаж товарів підакцизної групи, закладів ресторанного 
господарства з постачання страв, приготовлених централізовано, для 
споживання в інших місцях – 6%, місячна орендна плата (без ПДВ) – 
550,00 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

3. просп. Голосіївський, 42, нежитлове приміщення, загальна та 
корисна площа якого – 12,50 кв. м, розташованого на першому по-
версі нежитлової будівлі; приміщення у задовільному технічному стані 
з електропостачанням. Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 
– 450 000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ПП 
«Альянс Експерт». Мета використання за заявою ініціатора оренди – 
розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не 
здійснюють продаж товарів підакцизної групи, закладів ресторанного 

господарства з постачання страв, приготовлених централізовано, для 
споживання в інших місцях, ставка орендної плати – 6%, стартова місячна 
орендна плата (без ПДВ) – 2 250,00 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

4. просп. Академіка Глушкова, 30, нежитлового приміщення, загальна 
та корисна площа якого – 20,00 кв. м, розташованого у підвалі жилого 
будинку; приміщення у задовільному технічному стані з підведеними 
комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 30.03.2019 – 278 500,00 
грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Київський 
Ріелтор». Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення 
пунктів доочищення та продажу питної води, ставка орендної плати – 
3%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 700,43 грн, термін 
оренди – 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач об’єктів – комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району 
м. Києва», розташоване за адресою: просп. Голосіївський, 17-б,  
м. Київ, 03039, тел. (044) 546-39-17. 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 – комунальне підприємство «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва»,  
р/р 26003056148677 у Філіалі «КиївСіті» АТКБ «Приватбанк», МФО: 
380775, код ЄДРПОУ: 32375554. Відповідно до рішення Київської міської 
ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн 
коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути 
запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які 
передбачають більші орендні ставки, згідно з Методикою розрахунку 
орендної плати за майно територіальної громади міста Києва. Прийом 
заяв про оренду зазначених нежитлових приміщень 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.: 281-66-24.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 
оголошує про намір передати в оренду об’єкт, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна 
адміністрація.

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення 
(1-й поверх), загальною площею 157,20 кв. м, розташоване 
за адресою: Праці бульв., 7. Технічний стан приміщення задо-
вільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта оренди станом на 
31.05.2019 – 2720000,00 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9-г, тел.: 517-74-11).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк орен-
ди: 22,50 кв. м – розміщення пункту доочищення та продажу 
питної води (3 %, 8 %), 51,20 кв. м – розміщення буфета, який 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи (6 %), 32,40 кв. 
м – перукарня (3 %), 51,10 кв. м – розміщення торгівельних 

об’єктів з продажу товарів, крім товарів підакцизної групи  
(5 %), термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 10668,62 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані 

інші варіанти цільового призначення.
Згідно з п. 7.5 Положення, особи, які мають намір взяти 

майно в оренду, подають: заяву і документи за формою і пере-
ліком, визначеним у додатку 4 до цього Положення; документ, 
що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати 
у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Дніпровського району  
м. Києва» – для внесення платежу: адреса: 02002 м. Київ, вул. 
Челябінська, 9-г, п/р 26008554300600 у ПАТ «УкрСиббанк», 
МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 39606435, ІПН: 396064326530.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих 
днів, з наступного дня після публікації, за адресою: 02094 м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за телефоном: 296-56-56.

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

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення 
першого поверху, загальною площею 197,70 кв. м; розташоване 
за адресою: просп. Соборності, 22/1. Технічний стан приміщення 
задовільний, комунікації в наявності.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 – 3264000,00 
грн без ПДВ.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча ком-
панія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району  
м. Києва» (вулиця Челябінська, 9-г, тел.: 517-74-11).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: 
для розміщення перукарні (67,90 кв. м – 4%), розміщення пункту 
доочищення та продажу питної води (40,50 кв. м – 3%, 8%), роз-
міщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи (56,90 кв. м – 5%), розміщення 
кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи (32,40 

кв. м – 6%), термін оренди – 2 роки 364 дні.
Місячна орендна плата – 12473,20 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші 

варіанти цільового призначення, у разі чого стартова орендна 
плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки.

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 – КП «Керуюча компанія з об-
слуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» 
– для внесення платежу: адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 
9-г; п/р 26008554300600 у ПАТ «УкрСиббанк»; МФО: 351005; код 
ЄДРПОУ: 39606435; ІПН: 396064326530.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих 
днів, з наступного дня після публікації, за адресою: 02094 м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім.208. Довідка за телефоном: 559-39-34.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 
оголошує про намір передати в оренду об’єкт, що належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна 
адміністрація.

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення 
першого поверху, загальною площею 124,67 кв. м; розташоване 
за адресою: вул. І. Миколайчука, 9-б. Вартість об’єкта оренди 
станом на 30.04.2019 – 2081000,00 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: Управління освіти Дніпровської районної 
в місті Києві Державної адміністрації (м. Київ, проспект Миру, 
6-а, т.: 292-03-98).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: 
розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність 
у сфері освіти (4%) погодинно, термін оренди – 2 роки 364 дні.

Графік використання приміщення: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт з 16.00 

до 18.00 год.
Місячна орендна плата – 635,80 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 – Управління освіти Дніпров-

ської районної в місті Києві державної адміністрації – для вне-
сення платежу: адреса: 02105 м. Київ, проспект Миру, 6-а; р/р 
31555279377922 у ГУДКУ України міста Києва; МФО: 820019; 
код ЄДРПОУ: 37397216.

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 наступні об’єкти, що на-
лежать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації:

– вул. Закревського, 81/1, нежитлове приміщення загальна та корисна 
площа якого – 4,00 кв. м; розташоване на 2 поверсі нежитлового будинку, 
приміщення у задовільному технічному стані, з підведеними комунікаціями. 
Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 – 91900,00 грн. Оцінка про-
ведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чайка Н. О.

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення торго-
вельного об’єкту з продажу преси, книг, газет і журналів, ставка орендної 
плати – 5%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 382,92 грн, термін 
оренди – 2 роки 364 дні. Об’єкт оренди не внесено до переліку майна, що 
підлягає приватизації.

Балансоутримувач – комунальне некомерційне підприємство «Консуль-
тативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва, розташоване 
за адресою: вул. М. Закревського, 81/1, тел.: (044) 530-02-06.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою встановленою у Додатку 4 до По-

ложення про оренду;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
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 КНП «Консультативно-діагностичний 
центр» Деснянського району м. Києва, код ЄДРПОУ: 26188308, ПАТ 
«УкрСиббанк», МФО: 351005, р/р 26005640647601.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015  
№ 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн коригується на індекс 
інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші 
варіанти цільового використання приміщення, які передбачають більші 
орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно 
територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 
робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви про 
оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 
29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. 
Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

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 першого поверху, загальною площею 86,50 кв. м, за адресою: вул. Нижній 
Вал, 39, літ. А, для розміщення складу, або інше цільове використання;

– нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 108,70 кв. м, за адресою: вул. Нижній 
Вал, 39, літ. Б, для розміщення складу, або інше цільове використання.

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

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.  
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація.

– нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі дошкільного навчального закладу № 63, за адресою: вул. Кадетський Гай, 5, загальною 
площею 127,40 кв. м; запропонована заявником мета використання – розміщення суб’єкту господарювання, який провадить діяльність 
у сфері освіти (погодинно), строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 30.06.2019 становить 2 204 020,00 грн (без 
ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину – 15,31 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком використання 
приміщення. Пн – з 15.00 до 17.00; Вт – з 15.00 до 17.00; Ср – з 15.00 до 17.00, Чт – з 15.00 до 17.00, Пт – з 15.00 до 16.00 (9 год. на тиждень).

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за 
адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Отримати довідкову 
інформацію можна за тел.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Адвокати Адвокатського об’єднання «Фомін та партнери» здійснюють представництво прав та 
законних інтересів Рибачука Івана Геннадійовича згідно з договором про надання правової допо-
моги від 15.08.2019 року.

Так, Рибачук І. Г. є єдиним власником квартири № 88 за адресою: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 12, 
на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.03.2019 року.

Тобто з 29.03.2019 року Рибачук І. Г. має право володіти, користуватися і розпоряджатися зазна-
ченою квартирою, як своє власністю.

Цим листом повідомляємо Бредихіну Лілію Вікторівну про необхідність звільнення квартири, 
а також зняття з реєстраційного обліку всіх осіб, які проживають та зареєстровані за адресою:  
м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 12, кв. 88, протягом 30-днів з моменту опублікування цього оголошення.

Водночас, на виконання вимог ст. 109 ЖК УРСР, Рибачук І. Г. зобов’язується надати Бредихіній 
Л. В. та членам її сім’ї, які проживають/зареєстровані у зазначеній квартирі, інше постійне жиле 
приміщення, що відповідає вимогам закону, після звільнення квартири № 88 за адресою: м. Київ, 
бульвар Ігоря Шамо, 12.

У разі виникнення будь-яких питань щодо виконання цього оголошення, просимо Бредихіну  
Л. В. звертатися за телефоном: +38 (098) 667-40-41, або надсилати кореспонденцію за адресою:  
м. Київ, вул. Трускавецька, 6-а, оф. 3.

Також, з метою врегулювання цього питання у досудовому порядку, пропонуємо Бредихіній Л. В. 
взяти участь у переговорах в офісі Адвокатського об’єднання «Фомін та партнери» за вищевказаною 
адресою у зручний для неї час за попереднім погодженням.

У разі невиконання вимог щодо виселення у встановлений 30-денний строк і подальшого порушення 
прав власника квартири, будемо вимушені звернутися до суду.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника началь-
ника управління – начальника відділу організації діяльності заступника міського голови – секретаря Київської 
міської ради управління забезпечення діяльності заступника міського голови – секретаря Київської міської 
ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 15.02.2002 № 169 (з наступними змінами), та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик по-
садових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного управління державної служби 
України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної комісії такі документи: 
заяву на участь у конкурсі, у якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством 
обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; за-
повнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, засвідчені 
у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену у встановленому за-
конодавством порядку; копію облікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством 
порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2018 
рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій; копію 
військового квитка, засвідчену у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про конкурс. Інформація 
щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик. 36, м. Київ-44, 01044, (на конкурс). Телефон для 
довідок: 202-72-29.

Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві інформує, що у зв’язку із запровадженням формування номеру банківського 
рахунку за Правилом формування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN), змінена структура номерів рахунків для зарахування податків, зборів, 
платежів до державного бюджету та бюджету міста Києва.

Звертаємо увагу, з 01.10.2019 до 31.10.2019 діє перехідний період, з 01.11.2019 – діють рахунки з реквізитом за стандартом IBAN.
Рахунки за стандартом IBAN розміщені на веб-сторінці Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві у рубриці: «Реквізити 

рахунків», за адресою: KYIV.TREASURY.GOV.UA.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на 
заміщення посади директора коледжу хореографічного мистецтва 
«Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно 
володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах на-
уково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у закладах 
вищої освіти не менше десяти років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Департаменту 

культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), у якій зазначається про застосування або 
незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною 
другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 
сантиметри;

– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психі-

атричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення 

обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 
2000 року № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

– довідку про наявність або відсутність судимості;
– витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки;
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
– копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Департаментом 
культури або нотаріально.

Документи приймаються з 30 серпня по 29 жовтня 2019 року за 
адресою: 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), бульв. Т. Шевченка, 3, 
м. Київ, 01004.

Довідки за тел.: 279-52-82, 279-72-51, е-mail: dk@kievcity.gov.ua.
Вибори відбудуться 15 листопада 2019 року.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на замі-
щення посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Агентство 
по обслуговуванню театральної та концертної діяльності». 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми 
діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних; автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по 
батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, 
громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, 
відомості про наявність чи відсутність судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; два рекомендаційні 
листи довільної форми, мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та проекти програм розвитку комунального підприємства виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності» на один і 
п’ять років.

Документи приймаються до 30 вересня 2019 року включно, за адресою: м. Київ, бульв. Т. Г. Шевченка, 3.
Довідки за тел. 279-52-82, 279-72-51. Е-пошта – dk@kievcity.gov.ua.
Департамент культури до 24 вересня 2019 року включно приймає пропозиції щодо кандидатів до складу конкурсної комісії від громадських 

організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

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).

Місцезна-
ходження

За-
гальна 
площа 

(ко-
рисна), 

кв. м

Тип  
будинку

Характерис-
тика об’єкта 

оренди

Технічний 
стан об’єкта 
й інформація 

про забез-
печення 

комуніка-
ціями

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 «Київський метрополітен» (01044, м. Київ, просп. Перемоги, 35, тел.: 238-44-91,238-44-78, р/р 26006032079400 у  
ПАТ «УкрСиббанк», код банку: 351005, ЄДРПОУ: 03328913).

1

Станція 
метро 

«Академ-
містечко»

10,5 нежилий

Приміщення 
у переході 

вестибюлю 
№ 1

Задовільний, 
електро-

постачання в 
наявності

517000,0
9. Розміщення на 

території метрополітену 
торгівельних об’єктів 

змішаної торгівлі

8616,67 2031.07.2019

ФО-П Работська 
К. В.

Балансоутримувач — КП «Київжитлоспецексплуатація» (м. Київ, вул. Володимирська, 51-а, 234-23-24; р/р 2600230946101 в  
AT «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ, код банку: 305749, код ЄДРПОУ: 03366500).

2

вул. По-
ловецька, 

25-27, 
літ. А

58,5 нежилий Приміщення 
на 1 поверсі

Задовільний, 
комунікації в 

наявності

1263580,0 38. Розміщення суб’єкта 
господарювання, що 

здійснює побутове об-
слуговування населення

4211,94 431.05.2019

ФО-П Чебаков О.І.

3
вул. Бул-

гакова, 13, 
літ. А

29,3 нежилий Приміщення 
на 1 поверсі

Потребує 
ремонту, 

комунікації в 
наявності

465000,0

24. Розміщення офісних 
приміщень 3100,00 830.04.2019

ПП «Альянс  
Експерт»

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), 424-20-79.

4
вул. М. 

Котельни-
кова, 95

5,5 нежилий

Приміщен-
ня, 1 поверх 

(головний 
корпус)

Задовільний, 
теплозабез-

печення в 
наявності

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

продажу продовольчих 
товарів, крім товарів 

підакцизної групи

1015,5 530.06.2019

ФОП Чайка Н. О.

Балансоутримувач – КП «Житній ринок» (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 16, тел.: 482-55-58, код ЄДРПОУ: 05587843, рахунок: 26001300696901  
у Банк ТВБТ № 10026/0104 філія ГУ AT «Ощадбанк» по м. Києву та Київській обл., МФО: 322669.

5 вул. Верх-
ній Вал, 16 221,80 нежилий Приміщення 

1 поверху

Задовільний, 
комунікації в 

наявності

7508700,0 13. Розміщення буфету, 
який не здійснює про-

даж товарів підакцизної 
групи

37543,50 630.06.2019

ФОП Чайка Н. О.

Для об’єктів поз. 1 – 3, 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА
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« У  К и є в і 
триває масш-
табне онов-
лення парків 
т а  с к в е р і в . 
Лише цього 
року ми вже 
відкрили піс-
ля ремонту 

27 об’єктів. Тривають роботи у 
парку «Наталка», де завершують 
третю чергу і суттєво збільшують 
площу облаштованої території. У 
Сирецькому парку ми встановимо 
новий світло-музичний фонтан. 
Для ремонтів обираються найбільш 
популярні парки та сквери киян, 
але які вже потребували онов-
лення інфраструктури, зелених 
насаджень», – розповів заступник 
голови КМДА Петро Пантелеєв 
під час відкриття у Пущі-Водиці.

За інформацією комунального 
об’єднання «Київзеленбуд», під час 
планування капітального ремонту в 
парку «Пуща Водиця» важливим за-
вданням було зберегти природний 
ландшафт та історичне значення 
цього місця. Адже парк відомий як 
місце відпочинку киян ще з кінця 
19 століття.

Для зручного орієнтування у пар-
ку встановлено навігаційні таблич-
ки. Відремонтована вбиральня, 
вона – безоплатна. Тут висаджено 
понад 200 дерев та 920 кущів.

Петро Пантелеєв нагадав, що за 
4 роки у столиці реконструюва-
ли і відремонтували 339 парків та 
скверів  

КМДА передала до Мінкультури 
документацію щодо розширення 
меж пам’ятки археології 
«Китаївське городище»

На Kyiv Smart City Forum 
2019 українська столиця 
продемонструє останні 
досягнення діджиталізації

Департамент охорони культур-
ної спадщини КМДА передав на 
погодження Міністерству культу-
ри облікову документацію щодо 
розширення меж пам’ятки архе-
ології національного значення 
«Китаївське городище і курганний 
могильник» задля подальшого 
створення археологічного пар-
ку. Про це повідомив заступник 
голови КМДА Валентин Мон-
дриївський.

«Ми продовжуємо реалізацію амбітного проекту – створення 
археологічного парку на території Китаєва. Він має включати 
в себе постійно діючі розкопки, музеєфікацію, часткову ре-
конструкцію та загальний благоустрій території. Сьогодні ми 
передали облікову документацію із розширенням меж пам’ятки. 
Далі – розгляд облікової документації Науково-методичною 
радою при Міністерстві культури», – розповів Валентин Мон-
дриївський.

Наразі пам’ятка не має загальної межі – є тільки окремо ви-
значені межі двох ділянок.

Своєю чергою, директор Департаменту охорони культурної 
спадщини Олександр Никоряк додав, що визначення загальної 
межі пам’ятки унеможливить будь-які навіть потенційні спроби 
використовувати ці цінні території не за призначенням.

«Такий парк, до слова, міг би стати новою туристичною ло-
кацією і підвищити інтерес до Києва не лише серед внутрішніх 
туристів, а й іноземних. Більше того, за рівнем міжнародного 
значення такий археологічний парк може бути включений  у 
спадщину ЮНЕСКО», – сказав Олександр Никоряк.

Нагадаємо, що Департамент охорони культурної спадщи-
ни планує розробити науково-проектну документацію для 
подальшої підготовки досьє на номінацію щодо включення 
вулиці Хрещатик до Попереднього списку Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО  

1 жовтня у конгресно-виставковому центрі «Парковий» уже 
вчетверте стартує Kyiv Smart City Forum, де презентують останні 
розробки у сфері «розумних» рішень, інноваційні досягнення 
української столиці, глобальні процеси діджиталізації та smart-
технології у розбудові міського простору.

Одна із головних тем цьогорічного форуму – діджиталізація 
Києва та українських міст для комфорту і безпеки громадян. 
Експерти обговорять світові тенденції у цій сфері, зокрема, 
уніфікацію платіжних систем. Представники столичної влади 
презентують розвиток і перспективи цифрової інфраструктури 
Києва. Також йтиметься про інноваційні екосистеми, технології 
моніторингу споживання енергетичних ресурсів і оцінки еко-
логічної ситуації, сортування сміття.

Цього року учасників очікують 8 тематичних секцій (виступи 
у форматі SHORT TALKS, презентації, воркшопи, панельні дис-
кусії), 1000 м демозони (демонстрація технологічних рішень 
вендорів, інноваційні продукти для розумних міст), 3500 гостей 
(представників місцевих влад, посольств, міжнародних орга-
нізацій, бізнес-кіл, ЗМІ, вендорів, урбаністів, лідерів думок). У 
КВЦ «Парковий», площею понад 6000 кв. м, пройде тест-драйв 
електрокарів і гібридів  
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Пуща-Водиця – історична 
місцевість та кліматичний курорт у 
північно-західній частині Києва, у 
межах Оболонського району, роз-
ташований переважно у соснових 
лісах (приблизно 70 %). Назву 
місцевість отримала від слова 
«пуща», тобто густий, непрохідний 
ліс, і невеличкої річки Водиці, яка 
вже не існує.

«Ліс і бір великий», розташова-
ний на околицях давнього Києва 
згадується в літописах початку  
XI ст. Згідно з літописами місцина 
відома з часів Кия, Щека і Хорива. 
З XI століття згадується як місце кня-
зівського полювання (у літописах 
1009 – 1010 рр. згадується про 
полювання князя Володимира).
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У Києві відкрили після 
капітального ремонту парк 
«Пуща-Водиця»

новини

28 серпня, у середу, в столиці відкрили після 
капітального ремонту парк «Пуща-Водиця», 
де встановили нові дитячий майданчики, 
майданчик для воркауту, футбольне поле, а також 
облаштували екопарковку.
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