
У Києві з’явилася інтерактивна 
мапа соціальних послуг для 
батьків дітей з інвалідністю

Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть визначити найближ-
чий за місцем проживання соціальний центр чи інклюзивний 
заклад навчання завдяки інтерактивній мапі. Про це повідомила 
заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«У Києві близько 10 тисяч сімей, у яких виховуються діти з 
інвалідністю. На одній із зустрічей з батьками, вони повідомили, 
що не мають достатньої інформації, де вони можуть отримати 
ту чи іншу послугу: записатися у садочок з інклюзією, отрима-
ти медичну допомогу, дізнатися про пільги. Тому виникла ідея 
створити єдиний ресурс, де на карті можна знайти заклад, який 
надає ту чи іншу послугу неподалік місця проживання. У свою 
чергу, для міста стає зрозуміліше, де і якої послуги не вистачає. 
Це дасть можливість проаналізувати покриття тими чи іншими 
послугами в усьому місті», – зазначила Марина Хонда.

Окрім інтерактивної мапи, система містить інформацію стосовно 
послуг, які надаються Київським міським центром реабілітації дітей 
з інвалідністю, інформацію про територіальні центри соціального 
захисту, навчальні та медичні заклади, перелік документів для 
отримання послуг та можливі причини відмови.

Система наразі працює у тестовому режимі. Центр звертається 
до батьків із проханням долучитися до тестування, а про виявлені 
недоліки повідомити керівництво Київського міського центру 
реабілітації дітей через зворотній зв’язок  

28 – 29 вересня провідні 
медіахудожники і студії 
світу продемонструють своє 
мистецтво на Kyiv Lights Festival

Цими вихідними будівля Київ-
ської міської державної адміні-
страції перетвориться на єдиний 
екран для демонстрації робіт у 
рамках конкурсу 3D відеомаппінгу. 

Фестиваль розпочнеться із запуску 
«Променю мрій», основою для якого 
стали сто тисяч дитячих малюнків, 
зібраних з усієї України в турі #мо-
ядитячамрія. Робота об’єднає в собі 

3D маппінг і технології доповненої 
реальності AR.

Другим пунктом програми цере-
монії відкриття стане стереоско-
пічне 3D-шоу «Аксіома» від студії 
відеомаппінгу Onion Lab з Барсело-
ни. Після цього глядачам і журі про-
демонструють 28 конкурсних робіт 
від провідних медіа-художників і 
студій з 16 країн світу: Бельгії, Іспа-
нії, Італії, Китаю, Колумбії, Мексики, 
Польщі, Португалії, Румунії, Слове-
нії, Таїланду, Угорщини, Фінляндії, 
Франції, Японії та України.

Нагадаємо, що під час фестивалю 
Kyiv Lights Festival із 21.00 27 верес-
ня до 07.00 30 вересня на головній 
вулиці столиці заборонять рух усіх 
видів транспорту – від перетину 
вулиці Хрещатик та вулиці Архі-
тектора Городецького до перетину 
вулиці Хрещатик та вулиці Богдана 
Хмельницького.

РОЗКЛАД 
ФЕСТИВАЛЬНИХ ПОДІЙ

28 вересня:
• 20.00 – запуск «Променю мрій» –  

спецпроекту «Здійсни мрію».
• 20.05 – стереоскопічне 3D-шоу 

«Аксіома» від іспанської студії ві-
деомаппінгу Onion Lab.

• 20.15 – міжнародний конкурс 
3D-відеомаппінгу.

29 вересня
• 20.00 – запуск «Променю мрій» –  

спецпроекту «Здійсни мрію».
• 20.05 – стереоскопічне 3D-шоу 

«Аксіома» від іспанської студії ві-
деомаппінгу Onion Lab.

• 20.15 – презентація 10 фі-
налістів і переможців конкурсу 
3D-відеомаппінгу. Ретроспектива 
кращих робіт конкурсу.

28 – 29 вересня, вул. Хрещатик
• 20.00 – 23.00 – інтерактивна 

інсталяція LIGHT WAVES.
• інтерактивна інсталяція «Світ-

лова колона».
• інтерактивна інсталяція 

EMOTIONS SPECTRUM  

У Києві розпочато реставрацію 
будинку Артинова

У Києві розпочато реставраційні роботи 16 келії Флорівського 
монастиря (будинок Артинова, пам’ятка архітектури та містобу-
дування національного значення), який знаходиться на балансі 
Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та 
використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій. 
Про це повідомили в КНМЦ по охороні, реставрації та викорис-
танню пам’яток історії, культури і заповідних територій.

У радянський час будинок використовувався як цивільний 
житловий. Не раз переплановувався. Прибудову середини 19 ст. 
до північного фасаду розібрано.

Одноповерховий, із підвалом, мурований, тинькований будинок 
у плані – прямокутний (наближений до квадрата). Дах вальмовий 
із мансардним приміщенням у горищному просторі.

Центральну частину чолового східного фасаду акцентовано 
розкріповкою з трьома віконними прорізами, завершеною три-
кутним фронтоном. Із обох боків від неї симетрично прорізано 
по два вікна. Будинок – яскравий зразок цивільної житлової 
архітектури Києва поч. 19 ст. у стилі класицизм.

«Роботи тут надскладні, оскільки доведеться спочатку розібра-
ти деякі стіни і знову зібрати. На проведення повної реставрації 
будинку Артинова потрібно близько 2 років. До речі, майже одно-
часно розпочато й роботи з реставрації Подільського РАЦС, які 
планується завершити протягом 1,5 року», – повідомив директор 
Департаменту охорони культурної спадщини Олександр 
Никоряк.

Вартість проведення повної реставрації будинку Артинова 
становить близько 8 млн грн  

У перші ви-
хідні місяця, 5 
та 6 жовтня, з 
12.00 до 22.00 на 
Андріївському 
узвозі традицій-
но відбудеться 
фестиваль укра-
їнсько-грузин-
ської дружби 

«Тбілісоба на Андріївському узвозі». Для зміцнення 
культурних зв’язків між Україною та Грузією, цікавого 
та змістовного дозвілля киян і гостей міста, відповід-

ну ініціативу посольства Грузії в Україні підтримано 
розпорядженням КМДА № 1675.

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного 
для організації та проведення заходу, здійснювати-
меться із 10.00 4 жовтня. Демонтаж має завершитися 
до 10.00 7 жовтня.

За словами організаторів, фестиваль українсько-
грузинської дружби – спроба на кілька годин пере-
нести яскраві фарби та тепло грузинської столиці в 
серце Києва. Програма змінюється щороку, але завжди 
містить виступи артистів із Грузії та України, виставки, 
майстер-класи, літературні читання, квартал грузин-
ської кухні, вікторину «Я люблю Грузію»  

У перші вихідні жовтня традиційно відбудеться фести-
валь «Тбілісоба на Андріївському узвозі»
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НОВИНИ

28–29 вересня в Києві відбудеться третій 
міжнародний фестиваль світла і медіа-мистецтва 
Kyiv Lights Festival (KLF). Церемонія відкриття 
відбудеться в суботу о 20.00 біля будівлі КМДА 
на вул. Хрещатик, 36. Про це повідомили в 
Департаменті культури.
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Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація (м. Київ, просп. Перемоги, 97).

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» 
(вул. Симиренка, 17, тел.: 454-01-64, email: kk_orenda@ukr.net, р/р 
26002014276301 у ПАТ «Альфа Банк», код банку: 300346, код ЄДРПОУ: 
39607507). Характеристика об’єктів оренди:

1) нежитлові приміщення на 1 поверсі нежилої будівлі на вул. Кільцева 
дорога, 5-б, загальна площа – 57,6 кв. м. Стан об’єкта задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта – 877000,0 грн без ПДВ станом на 30.06.2019; 
оцінка виконана СОД ТОВ «Гебора». Запропонована мета використан-
ня – розміщення центру соціально-психологічної допомоги. Орендна 
ставка – 1 %. Розмір орендної плати за 1 місяць – 791,67 грн (без ПДВ);

2) нежитлові приміщення на 1 поверсі нежилої будівлі на вул. Львів-
ська, 51, літ. Б, загальна площа – 15,0 кв. м. Стан об’єкта задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта – 301200,0 грн (без ПДВ) станом на 31.07.2019; 
оцінка виконана СОД ФОП Щаслива Н. З. Запропонована мета викорис-
тання – побутове обслуговування населення з ремонту взуття. Орендна 

ставка – 3 %. Розмір орендної плати за 1 місяць – 750,74 грн (без ПДВ).
Запропонований заявниками строк оренди – 2 роки 364 дні. Від осо-

би, 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.

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за теле-
фоном до Балансоутримувача.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, 
наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, просп. 
Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок: 424-34-87.

17.10.2019 о 15.30 у приміщенні Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва (м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корпус 30, зал судового засідання № 5, головуючий суддя Ключкович В. Ю.) відбудеться судове засідання 
в адміністративній справі № 826/14573/18 за адміністративним позовом Громадської організації «Спілка порятунку 
Голосіїва» до Київської міської ради, третя особа: Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про визнання протиправним та скасування рішен-
ня Київської міської ради від 10.07.2018 № 1238/5302 «Про затвердження детального плану території в межах вул. 
Васильківської, просп. 40-річчя Жовтня».

Печерська районна в місті Києві державна 
адміністрація оголошує про намір передати 

майно в оренду
Орендодавець: Печерська районна в місті Кисві держав-

на адміністрація (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 
15, тел.: 280-15-39).

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва» (м. Київ, пров. Мар’яненка, 7, тел.: 254-
42-24, 254-52-86, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

Інформація про об’єкт оренди: 
– місцезнаходження об’єкта оренди: м. Київ, вул. 

Левандовська, 4; 
– загальна площа (корисна площа): 194,7 кв. м (194,7 

кв. м); 
– тип будинку: житловий будинок;
– характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення 

підвального поверху; 
– технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення 

комунікаціями): потребує ремонту (можливе підключення 
тепло-водо-електропостачання);

– оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 31.07.2019 
– 3 241 000,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності 
СПД Козубов В. М.). 

За заявою ініціатора, цільове використання та строк 
оренди: для розміщення суб’єкта господарювання, ді-
яльність якого спрямована на організацію та проведення 
занять різними видами спорту; 2 роки 364 дні.

Можливе альтернативне цільове використання об’єкта 
оренди (у такому випадку, стартова орендна плата буде 
розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки).

Орендна ставка: 3 %; розмір орендної плати за базовий 
місяць оренди (стартова орендна плата): 8102,50 грн без 

ПДВ (коригується на індекс інфляції).
Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звер-

нутися до балансоутримувача.
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 № 415/1280 (зі змінами), далі 
– Положення, і отримала позитивний висновок рецен-
зента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам 
нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не ви-
магається 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 аван-
сової 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: Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Печерського району м. Києва»: р/р 26001192399100 
Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», МФО: 
351005, ЄДРПОУ: 35692211. Заяви про намір оренди 
приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з 
першого робочого дня, наступного за датою публікації, 
за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, 
каб. 210. Довідка за телефоном: 280-15-39.  

Печерська районна в місті Києві державна 
адміністрація оголошує про намір передати майно 

в оренду
Орендодавець: Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, 
тел.: 280-15-39).

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва» (м. Київ, пров. Мар’яненка, 7, тел.: 254-
42-24, 254-52-86, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

Інформація про об’єкт оренди: 
– місцезнаходження об’єкта оренди: м. Київ, вул.  

М. Бойчука, 3; 
– загальна площа (корисна площа): 82,7 кв. м (75,1 кв. м); 
– тип будинку: житловий будинок;
– характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення 

підвального поверху; 
– технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення 

комунікаціями): потребує ремонту (можливе підключення 
тепло-водо-електропостачання);

– оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 31.05.2019 
– 1361 300,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності 
ФОП Щаслива Н. 3.). 

За заявою ініціатора, цільове використання та строк 
оренди: для розміщення складу; строк оренди – до моменту 
підписання акту приймання-передачі з покупцем об’єкта 
приватизації (рішення Київської міської ради від 31.03.2011 
№ 100/5487 «Про програму приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва на 2011 – 2012 роки» із 
змінами та доповненнями), але не більше ніж 2 роки 364 дні.

Можливе альтернативне цільове використання об’єкту 
оренди (у такому випадку, стартова орендна плата буде 
розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки).

Орендна ставка: 6 %; розмір орендної плати за базовий 
місяць оренди (стартова орендна плата): 6806,5 грн без 
ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звер-
нутися до балансоутримувача.

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 № 415/1280 (зі змінами), далі 
– Положення, і отримала позитивний висновок рецензента 
про відповідність звіту про оцінку майна вимогам норматив-
но-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 аван-
сової 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 поточно-
го року, одержувач платежу: Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Печерського району м. Києва»: р/р 26001192399100 Пу-
блічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», МФО: 351005, 
ЄДРПОУ: 35692211. Заяви про намір оренди приймаються 
протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого 
дня, наступного за датою публікації, за адресою: м. Київ, 
вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за 
телефоном: 280-15-39.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Проєктом передбачено реконструкцію нежитлової будівлі в літ. «А» під медико-діагностичний 
центр (як пункт охорони здоров’я), на просп. Московському (С. Бандери) 17/1 в Оболонському 
районі м. Києва.

Пропускна здатність медико-діагностичного центру – 100 пацієнтів за день.
Тимчасове паркування автотранспорту пацієнтів та медперсоналу передбачено на існуючій 

автостоянці місткістю 22 машиномісця.
Інженерне забезпечення – від існуючих міських інженерних мереж згідно з ТУ. Поверхневі стічні 

води відводяться за допомогою існуючої закритої системи зливової каналізації до міської мережі 
дощової каналізації згідно з існуючим станом.

Джерелом впливу на атмосферне повітря в процесі експлуатації об’єкту є: ДВЗ автотранспорту 
(в’їзд-виїзд легкових автомобілів з існуючої автостоянки), аварійний дизель-генератор потужністю 
550 кВА/440 кВт (короткочасні епізодичні викиди).

Як джерело забруднення атмосфери, об’єкт характеризується такими викидами: діоксид азоту, 
оксид вуглецю, вуглеводні, ангідрид сірчистий, сажа, бенз(а)пірен, формальдегід, парникові гази 
(метан, діоксид вуглецю). Сумарні валові викиди складають: забруднюючі речовини – 0,1335 т/рік, 
парникові гази – 0,165 т/рік. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від об’єкту 
значно нижчі ГДК населених місць.

Експлуатація проектованого об’єкта передбачає утворення таких відходів: медичні відходи класів 
А (ТПВ, харчові відходи), В (матеріали допоміжні, обладнання та інструменти медичні одноразові, 
голки медичні, шприці ін’єкційні, перчатки медичні, тара аптекарська тощо); відходи від функціо-
нування ДГУ (відпрацьовані масло, масляні фільтри). Відходи класу В підлягають обов’язковому 
знезараженню спеціальними розчинами. Всі види відходів підлягають утилізації відповідно з до-
говорами зі спеціалізованими організаціями.

Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 2-х тижнів із дня виходу 
публікації з 9.00 до 17.00, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери 17/1, тел.: (067) 501-13-96.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації:

– вул. Будищанська, 8, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 69,30 кв. м, розташоване 
на 4 поверсі будівлі; приміщення у задовільному технічному стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта 
оренди станом на 31.03.2019 – 1252000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мовчан В. А.

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення суб’єктів господарювання, які провадять 
діяльність у сфері освіти (погодинно), ставка орендної плати – 4 %, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 
1051,25 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови 

Деснянського району міста Києва, розташована за адресою: вул. Будищанська, 8, тел.: (044) 530-18-26.
Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що ста-

новить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 
січня поточного року: одержувач платежу – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з поглибленим вивченням 
української мови Деснянського району міста Києва, код ЄДРПОУ: 22886323, р/р 31558241341886 в ГУ ДКСУ у 
м. Києві, МФО: 820019.

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 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.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління 
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації:

– вул. Будищанська, 8, нежитлове приміщення, загальна площа якого – 314,90 кв. м, корисна площа 
якого – 288,00 кв. м, розташоване на 2 поверсі будівлі; приміщення у задовільному технічному стані, з 
підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 – 4944900,00 грн. Оцінка 
проведена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Оцінка-Консалт».

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення суб’єктів господарювання, які про-
вадять діяльність у сфері освіти (погодинно), ставка орендної плати – 4 %, стартова місячна орендна 
плата (без ПДВ) – 2148,30 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні. Графік користування: понеділок – 
п’ятниця, з 16.00 до 19.00.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови 

Деснянського району міста Києва, розташована за адресою: вул. Будищанська, 8, тел.: (044) 530-18-26.
Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення 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 – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з 
поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, код ЄДРПОУ: 22886323, 
р/р 31558241341886 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО: 820019.

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 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 до-
відкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ МАЙНО В ОРЕНДУ 
Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 3, яке є частиною нежитлового будинку 

(гаража), площею 98,4 кв. м., розміщене за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 50, літ. Б.
Балансоутримувач: державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-

аналітичний центр», юр. адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 21-а, пошт, адреса: 
01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 1, тел.: (044) 545-73-59, факс: (044) 545-73-58, 
e-mail: office@ukrforest.com.

Умови оренди: строк оренди частини приміщення – 2 (два) роки 363 дні; мета ви-
користання об’єкта оренди – для організації діяльності СТО.

У Господарський суд м. Києва на 10.10.2019 о 12.00 у справі  
# 910/11683/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Балтом Україна» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант 
Люмах» про стягнення грошових коштів викликається в якості відповідача 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарант Люмах».

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 вересня 2019 року у справі № 826/8441/17 суддею Амельохіним В. В.  
прийнято до розгляду справу за позовом Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України» до виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), треті особи: комунальне підприємство «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дарницького району м. Києва», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району 
м. Києва», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», кому-
нальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва», комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Солом’янського району м. Києва», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району м. Києва», Блащук В. Ю., Блащук Ж. Г., Захарченко Г. О., Тимофєєва О. О., Антонова М. А., про визнання без-
діяльності протиправною, визнання протиправним та скасування розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 06 червня 2017 року № 668 «Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)». Судове засідання призначено на 09.30 10 жовтня 2019 року, та відбудеться у приміщенні 
Окружного адміністративного суду міста Києва, за адресою: місто Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корп. 1, зал судового засідання № 36.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення про намір передати в погодинну оренду об’єкт, що на-
лежить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(м. Київ, просп. Перемоги, 97). 

Балансоутримувач – управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-а, р/р 31554200377862, 
р/р 31557229377862, ЄДРПОУ: 37498536, МФО: 820019, тел.: 403-30-03, email: 
orendasviatoshinruo@ukr.net). 

Характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення на 3 поверсі КГСМ № 1, за 
адресою: вул. Львівська, 25; загальна площа – 38,2 кв. м (1 приміщення – 15,8 кв. м,  
2 приміщення – 22,4 кв. м). Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 
714190,0 грн (без ПДВ) станом на 30.06.2019; оцінка виконана СОД ФОП Чебаков  
О. І. Графік використання об’єкта: пн – з 14.00 до 19.00, вт – з 14.00 до 19.00, ср – з 
14.00 до 19.00, чт – з 14.00 до 19.00, пт – з 14.00 до 19.00. Запропонована мета вико-
ристання – проведення гурткової роботи та додаткових занять зі шкільних предметів. 
Орендна ставка – 4%. Розмір орендної плати за 1 годину – 4,93 грн. Запропонований 
заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.  

Характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення на 2 поверсі ДНЗ № 532, за 
адресою: вул. Миколи Ушакова, 10-а, загальна площа – 28,6 кв. м (1 приміщення – 17,7 
кв. м, 2 приміщення – 10,9 кв. м). Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 

467950,0 грн (без ПДВ) станом на 30.06.2019; оцінка виконана СОД ПП «Гарант-Експерт». 
Графік використання об’єкта: пн – з 15.00 до18.00, вт – з 15.00 до 18.00, ср – з 15.00 до 
18.00, чт – з 15.00 до 18.00, пт – з 15.00 до 18.00. Запропонована мета використання 
– надання додаткових освітніх послуг. Орендна ставка – 4%. Розмір орендної плати 
за 1 годину – 3,23 грн. 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 Київ-
ської 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.
Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звертатися за телефонами до 

Балансоутримувача.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного 

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

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
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«Школа Успіху» – безкоштовний 
освітній проєкт, покликаний до-
помогти з вибором професії та 
створенням власної справи, його 
мета – розвинути критичне мис-
лення і лідерські якості, надати 
знання і навички ХХІ століття. 

Після проєкту випускники мають 
організувати Локальні Школи Успі-
ху у своїх громадах. І тепер Ольга 
готова ділитися своїм досвідом з 
підлітками Києва.

За два дні понад 40 підлітків бу-
дуть мати вийняткову  можливість 
познайомитись із актуальними 
темами від 5 найкращих спікерів, 
зокрема англомовних, та отри-
мають мотивацію та натхнення 
на подальші звершення. Проєкт 
організовується на безкоштовній 
основі. Все, що потрібно – запо-
внити анкету, яка є у Facebook 
та Instagram за посиланням  
@schoolofsuccess.kyiv та відміти-
ти Ольгу Ковач, як організатора 
проекту.

Крім того, протягом двох днів 
будуть проводитись ігри з тімбіл-
дінгу, лекції на актуальні і цікаві 
теми, та історії від спікерів, що 
змінять світогляд учасників. Цей 
проєкт – гарна нагода для підлітків 
нашого міста допомогти поставити 
цілі, дізнатися про можливості 
сучасного світу. 

Анкети на участь у заході можна 
подавати до 3 жовтня. 

З усіх питань щодо участі у про-
єкті звертайтеся за посиланням: 
@schoolofsuccess.kyiv

А б о  п и ш і т ь  н а  п о ш т у : 
o.kovach04@gmail.com  
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Ольга Ковач, 
учениця 10-А класу

У жовтні в Києві 
відбудеться дводенний 
освітній проєкт «Школа 
Успіху для молоді» 

19 – 20 жовтня в Києві, у «Dialog Hub» на  
вул. Володимирській, 43, відбудеться унікальний 
освітній проєкт «Школа Успіху» для підлітків 13 – 
16 років, за підтримки Фонду Klitschko Foundation. 
Організатором заходу є Ольга Ковач, учениця 10-А 
класу, ЗЗСО #200, яка у липні стала фіналісткою 
Всеукраїнського освітнього проекту «Школа 
Успіху» від Klitschko Foundation, що проходив у 
Пущі-Водиці.
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