
Здійснено найбільш  
успішний  продаж у системі 
«Прозорро.Продажі»

«За резуль-
татами успіш-
но проведеного 
електронного 
аукціону в «Про-
зорро.Продажі», 
ціна нежилого 
будинку на вул. 
Г р у ш е в с ь к о -
го Михайла, 3, 

зросла у понад 50 разів і склала 39,6 млн грн з ПДВ. Сьогодні 
Київ – серед міст, які найактивніше використовують електронну 
систему в проведенні малої приватизації. Адже це створює ак-
тивне конкурентне середовище та мінімізує втручання владних 
структур», – повідомив заступник голови Київської міської 
державної адміністрації Володимир Слончак.

4 вересня, за результатами електронного аукціону в ЕТС «Про-
зорро.Продажі», було укладено договір купівлі-продажу нежилого 
будинку загальною площею 239,70 кв. м, розташованого на вул. 
Грушевського Михайла, 3. Ціна під час торгів зросла до 165 тисяч 
гривень за квадратний метр.

«Департамент комунальної власності здійснює жорсткий від-
бір запропонованих районами об’єктів, які можуть потенційно 
підлягати приватизації. Це завжди непрофільні об’єкти, які 
місто не використовує та не буде потенційно використовувати 
у майбутньому для своїх потреб. Згодом сформований перелік 
вивчає та погоджує профільна комісія, після чого об’єкти голо-
суються депутатами Київради на сесії, що забезпечує абсолютну 
відкритість та ретельне вивчення кожного об’єкта», – зазначив 
Володимир Слончак.

Станом на сьогодні від початку року укладено 8 договорів 
купівлі-продажу об’єктів приватизації на електронних аукціонах 
в ЕТС «Прозорро.Продажі».

«Ми нікуди не поспішаємо і намагаємося кожен актив якомога 
ефективніше для міста продати. Маємо хороші показники за 
усіма об’єктами. До прикладу, на липневих торгах за 4 об’єкти 
комунальної власності боролися 100 учасників. А ціни збільшу-
ються від початкових ставок також у десятки разів», – зазначив 
заступник голови КМДА  

«Я добре пам’ятаю нашу першу 
зустріч на безпековій конференції 
у Мюнхені у 2014 році. Це був час 
Майдану, коли український народ 
виборював своє право на демокра-
тію, на європейський шлях розви-
тку. Для мене було дуже важливо 
почути щирі слова солідарності від 
вас – тоді міністра закордонних 
справ Австрії. Так само важливою 
для нас була і є підтримка з боку 
Австрії та інших країн ЄС боротьби 
України проти російської агресії, 
підтримка процесу реформ у нашій 
країні», – заявив Віталій Кличко під 
час зустрічі з Себастьяном Курцем.

Він зазначив, що від того, чи змо-
же Україна відстояти свою неза-
лежність, захистити разом із ЄС 
принципи міжнародного права 
та спільні демократичні цінності, 
залежить стабільність та безпека 
в Європі.

«Україна зацікавлена в об’єдна-
ному та потужному ЄС. Я сподіва-

юсь, що і ЄС зацікавлений у сильній 
та успішній Україні», – наголосив 
мер Києва.

«Ми розраховуємо, що Австрія 
разом з іншими членами ЄС, про-
довжить підтримку суверенітету та 
територіальної цілісності України. 
Насамперед це стосується збере-
ження санкцій, як найбільш дієвого 
способу протидії агресивній по-
літиці Росії», – підкреслив Віталій 
Кличко.

«Україні потрібен мир, але не за 
будь-яку ціну. Ми не маємо права 
дати агресору можливість реалізува-
ти його план «врегулювання». Навіть 
частково. Бо це створить ситуацію, 
коли суверенітет України буде під 
постійною загрозою. Це також за-
охочуватиме подальшу агресивну 
поведінку Росії, загрожуватиме 
загальноєвропейській безпеці та 
стабільності», – сказав мер Києва.

Також Віталій Кличко та Себас-
тьян Курц обговорили тему важли-

вості посилення місцевої демократії 
і розвитку самоврядування.

«Для нас важливий досвід  
Австрії у багатьох сферах суспіль-
но-політичного життя, ваш досвід 
у створенні ефективної, стабільної 
економіки. Для нас важливе полі-
тичне, економічне та торговельне 
співробітництво з Австрією», – під-
креслив Віталій Кличко.

Також він зауважив, що Україна 
високо цінує зусилля Себастьяна 
Курца в розвитку україно-австрій-
ських відносин.

Віталій Кличко, разом із Себас-
тьяном Курцем, відвідав захід, 
організований Австрійською на-
родною партією до позачергових 
парламентських виборів, що від-
будуться в Австрії 29 вересня. У 
Політичній академії Австрійської 
народної партії відбулася зустріч 
із першою десяткою кандидатів 
від партії.

Австрійська народна партія, за-
снована у 1945 році, є найчисель-
нішою політичною силою країни і 
нараховує понад 600 тисяч членів. 

На майбутніх виборах партія 
має високі шанси перемогти, а 
Себастьян Курц – повернутися на 
посаду федерального канцлера 
Австрії  

До 75-х ро-
ковин початку 
депортації укра-
їнців з Лемків-
щини, Любачів-
щини, Надсяння, 
Холмщини, Пів-
денного Під-
ляшшя, Західної 

Бойківщини 1944 – 1951 років, сьогодні, 9 вересня, у 
столиці відбудеться показ драми-концерту лемківської 
пісні «Вигнані з Раю» Франківського національного 
академічного драматичного театру ім. Івана Фран-

ка. Режисер – народний артист України Ростислав 
Держипільський. Пісні та історія лемків у виконанні 
заслуженої артистки України Галини Баранкевич.

– Ці пісні – щось більше, аніж прекрасні мелодії 
та проникливі слова. Це звуки втраченого раю, 
землі «обітованої», що стала легендою і мрією... 
Ці пісні – духовна «планета» народу. І ступивши на 
неї, ви пізнаєте його, пізнаєте себе… В унікальному 
проекті Галини Баранкевич поєднані драматичні 
історії людських доль, жертв депортації лемків 1947 
року з оригінальним переспівом перлин пісенної 
спадщини цього поетичного етносу, – уточнюють 
митці проекту  

Київ отримав членство у 
міжнародних туристичних 
організаціях

Управління туризму та 
промоцій КМДА отримало 
членство в міжнародних ор-
ганізаціях ICCA (International 
Congress and Convention 
Association) та ECM (European Cities Marketing), що дасть до-
датковий поштовх для розвитку туристичної галузі у столиці. 
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Членство в цих організаціях надає можливість: проведення 
заходів у Києві під егідою ICCA та ECM; обмін досвідом щодо 
сучасних трендів у організації заходів; доступ до міжнародної 
бази заходів; можливість участі у щорічних конгресах», – зазна-
чала Марина Хонда.

ICCA – світове співтовариство, база знань для індустрії зустрі-
чей. Воно представляє найкращі світові напрями та досвідчених 
і провідних постачальників, а також включає понад 1100 компа-
ній-членів та організацій із майже 100 країн світу.

European Cities Marketing (ECM) – організація для підвищення 
конкурентоспроможності та ефективності провідних міст Європи. 
ECM пропонує платформу для професіоналів дозвілля, зустрічей 
та міського маркетингу; просуває та зв’язує інтереси більш ніж 
100 великих міст у 36 країнах.

Членство в ECM дає змогу отримати спосіб комунікації з єв-
ропейськими національними та регіональними організаціями, 
обмінюватися знаннями та передовим досвідом на доступних 
платформах та форумах, проводити бізнес-воркшопи, навчання, 
розвивати нові ідеї та проекти, співпрацювати з іншими галузе-
вими асоціаціями  
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НОВИНИ

Мер Києва Віталій Кличко і голова Австрійської 
народної партії Себастьян Курц обговорили 
виклики, що стоять перед Україною та ЄС. Зустріч 
політиків відбулася в Австрії, куди Віталій Кличко 
прибув на запрошення Себастьяна Курца.

Віталій Кличко та Себастьян 
Курц обговорили виклики, що 
стоять перед Україною та ЄС

У столиці презентують концерт  
про історію депортації лемків
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Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності тери-
торіальної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація (м. Київ, просп. Перемоги, 97).

Балансоутримувач – комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги № 3» (вул. Петра Курінного, 2, р/р 26005052679216, AT КБ «ПРИВАТБАНК», код 
банку: 320649, ЄДРПОУ: 26199418, тел.: 403-07-01, email: pmcd3@meta.ua).

Характеристика об’єкту оренди:
– нежитлові приміщення на 1 поверсі в будівлі амбулаторного медичного закладу на вул. Петра 

Курінного, 2, загальна площа – 25,17 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта 
– 652000,0 грн (без ПДВ) станом на 30.04.2019; оцінка виконана СОД ФОП Мовчан В. А. Запропо-
нована мета використання – розміщення торговельного об’єкта з продажу ортопедичних виробів. 
Орендна ставка – 6 %. Розмір орендної плати за 1 місяць – 3279,28 грн (без ПДВ).

Запропонований заявником 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 
відповідність 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 засвідчу-
ють 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 ста-

новить подвійну стартову орендну плату.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за телефоном до Балансоутримувача.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розмі-

щення оголошення, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок: 424-34-87.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс 
на право оренди нежитлового приміщення, за адресою: вул. Ентузіастів, 9/1; 
загальною площею 56,00 кв. м. Строк оренди – 2 роки 364 дні. Цільове викорис-
тання – Розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи; 
Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, ветеринарні аптеки, торговельні 
об’єкти з продажу окулярів, лінз, скелець (за межами лікувально-профілак-
тичних закладів); Розміщення приватного навчального закладу (розміщення 
приватного дошкільного навчального закладу); стартовий розмір орендної 
плати – 7726,67 грн (без ПДВ).

Ознайомитися з умовами конкурсу та переліком документів, які по-
даються претендентами для участі у конкурсі, можна на офіційному суб-
вебсайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  
(https://dnipr.kyivcity.gov.ua).

Оголошення про намір передади в оренду об’ект, що належить до комунальної власності тери-
торіальної громади міста Києва. Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна 
адміністрація:

– нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі вечірньої загальноосвітньої школи № 3, 
за адресою: вул. Ушинського, 15; загальною площею 62,0 кв. м. Запропонована заявником мета 
використання – розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 
групи у навчальних закладах; строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом па 
30.06.2019 становить 1 220 000,00 грн (без ПДВ) Місячна орендна плата – 4 066,67 грн (без ПДВ).

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.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду.
Характеристика об’єкту оренди: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 32,10 

кв. м, розташоване в житловому будинку, за адресою: вулиця Шовковична, буд. 46-48. Забезпечення 
комунікаціями: ЦО, водозабезпечення, електрозабезпечення – є, технічний стан – потребує ремонту.

Вартість об’єкту оренди станом на 30.06.2019 – 1008000,0 грн без ПДВ; оцінка здійснена фізичною 
особою-підприємцем Щасливою Н. 3.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Печерського району м. Києва» (провулок Мар’яненка, 7, 254-42-24, 280-10-14, 280-44-53, 
kk_pech@ukr.net).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: для розміщення суб’єкту господарю-
вання, що здійснює виробничу діяльність (п. 33 Методики), терміном на 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 6 %, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс 
інфляції) – 5040,0 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.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після роз-
міщення оголошення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за 
телефоном: 280-15-39.

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 
відповідність 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. 
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 КП «Керуюча компанія з обслуговування жит-
лового фонду Печерського району м. Києва» р/р 26001192399100 Публічне акціонерне товариство 
«УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211.

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звертатися за телефонами до підприємства – 
балансоутримувача.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
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«Сьогодні наголошую вкотре: 
кожному кондукторові ми впро-
довж року пропонували і пропо-
нуємо альтернативні й відповідні 
освітньому й кваліфікаційному 
рівню позиції в компанії, і не 
тільки в нашій, а й у суміжних, 
дотичних до транспортної сфери, 
прикладом, у «Київтранспарксер-
віс» та інших. Рік цим питанням у 
нас фахово опікується підрозділ – 
Навчально-курсовий комбінат, на 
який покладено відповідальність 
за якісну перепідготовку всіх охо-
чих освоїти нову професію колег, 
наприклад, водія чи контролера», 
– прокоментував генеральний 
директор «Київпастранс» Дми-
тро Левченко.

Він також підкреслив, що жоден зі 
співробітників, охочих працювати, 
вчитися і досягти нового професій-
ного рівня, не залишиться за бортом 
трансформованого підприємства. 
А у разі, якщо людина зробить ви-
бір на користь звільнення, їй буде 

виплачена вихідна допомога у роз-
мірі, визначеному законодавством.

Нагадаємо, що 30 жовтня за-
вершується дослідна експлу-
атація електронного квитка та 
громадський транспорт столиці 
повністю переходить на автома-
тизовану систему оплати проїзду. 
Із 1 листопада 2019 року сплати-
ти за проїзд у муніципальному 
громадському транспорті можна 
буде тільки безготівково – за до-
помогою Єдиного електронного 
квитка, картки киянина або картки 
метро, яка незабаром буде ви-
лучена з обігу. Перевіряють факт 
оплати пасажиром транспортної 
послуги контролери за допомогою 
спеціального приладу інспекції.  
При здійсненні контролю оплати 
проїзду, контролер переводить 
систему та транспортні термінали 
в режим контролю і спеціальним 
приладом перевіряє факт оплати 
пасажиром транспортної послуги 
перевізника  

Вагони від Європи:  
для київського  
метро куплять 10 поїздів

За минулий тиждень у рамках 
проекту «Лікар у Вашому  
домі» здійснено понад  
1300 обстежень

50 млн євро – стільки кредитних коштів необхідно виділити 
для розвитку «Київського метрополітену». Фінансову допомогу 
має надати Європейський банк з реконструкції та розвитку 
(ЄБРР).«Кредитне» питання розглядатимуть у Київраді – на 
засіданні комісії з питань транспорту, зв`язку та реклами. 
Депутати повинні затвердити угоду про залучення коштів 
ЄБРР для столичного метро.

«Прийняття цього рішення надасть можливість осучаснити 
рухомий склад КП «Київський метрополітен», – вважає дирек-
тор Департаменту фінансів Володимир Репік.

Для столичного метро мають придбати 10 нових поїздів 
(через систему «Prozorro»).

«Потрібно закупити 50 вагонів, щоб дозавантажити зеле-
ну лінію після відкриття станцій «Мостицька» і «Проспект 
Правди», – розповідає радник начальника КП «Київський 
метрополітен» Наталка Макогон  

У рамках проекту, за результатами обстежень минулого тижня, 
у 786 киян виявлено надмірну вагу, у 605 – підвищений артері-
альний тиск, у 516 – високий рівень холестерину, у 303 – високий 
рівень цукру крові.

Кожен охочий 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 експрес-тестування на неінфекційні захворювання, пере-
вірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний 
тиск, визначити індекс маси тіла.

Окрім того, минулого тижня здійснено 64 виїзди мультидис-
циплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра 
первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають 
до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть само-
стійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу  

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Заступник директора Олексій Коваленко
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Фото КП «Київпастранс»

Електронний квиток – спо-
сіб безготівкового розрахунку за 
проїзд у громадському транспорті 
за допомогою спеціальної тран-
спортної картки Kyiv Smart Card 
або Муніципальної карти «Картка 
киянина».

Придбати та поповнити 
е-квиток можна:

• на 10 станціях КП «Київський 
метрополітен»: «Хрещатик», «Теа-
тральна», «Майдан Незалежнос-
ті», «Акедеммістечко», «Лісова», 
«Арсенальна», «Теремки», «Виду-
бичі», «Сирець» та «Почайна»;

• у 322 точках «Т кіоск»;
• через мобільний додаток Kyiv 

Smart City;
• через платіжні термінали: Easy 

pay (1800 терміналів), Ibox (1110 
терміналів), 2clik (725 терміналів).

Тарифи (при придбанні по-
їздок на транспортну карту 
Kyiv Smart Card):

• 1-9 поїздок – 8 грн за квиток;
• 10-19 поїздок – 7,70 грн;
• 20-29 поїздок – 7,40 грн;
• 30-39 поїздок – 7,10 грн;
• 40-49 поїздок – 6,80 грн;
• 50 поїздок – 6,50 грн.
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«Київпастранс»: Жоден 
зі співробітників, охочих 
працювати і вчитися, не 
залишиться без роботи

новини

Жоден зі співробітників, охочих працювати і 
вчитися, не залишиться за бортом підприємства 
після переходу на автоматизовану систему 
проїзду. Усім кондукторам упродовж року 
пропонували і пропонують альтернативні, 
відповідні освітньому й кваліфікаційному рівню 
позиції у КП «Київпастранс».
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