
У Києві розпочинають комплекс 
заходів для належного 
утримання вулиць і доріг 
восени та взимку

У Києві розпочинають комплекс заходів для належного утри-
мання вулиць і доріг в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. 
Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1809, яким також пе-
редбачено заходи організації дорожнього руху для забезпечення 
безперебійного і безпечного руху транспорту в цей період.

Зокрема, комунальній корпорації «Київавтодор» доручено ор-
ганізувати з 1 листопада до 1 квітня наступного року цілодобове 
чергування та змінну роботу спеціалізованої техніки. Подбати 
про недопущення потрапляння технологічних матеріалів на 
газони та пристовбурні лунки дерев під час оброблення про-
їжджої частини вулиць і тротуарів. У разі отримання інформації 
від Укргідрометцентру про складні погодні умови інформувати 
Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту па-
трульної поліції щодо необхідності обмеження в’їзду вантажного 
автотранспорту в місто.

Департамент транспортної інфраструктури має забезпечити 
своєчасне фінансування робіт з утримання та прибирання доріг, а 
також заготівлі технологічних матеріалів для оброблення дорож-
нього покриття. У разі погіршення погодних умов звертатися до 
Київської обласної державної адміністрації та Державного агентства 
автомобільних доріг України (Укравтодор), Управління патрульної 
поліції у місті Києві та Головного управління Національної поліції 
в Київській області з пропозицією щодо своєчасної заборони руху 
вантажного автотранспорту на під’їздах до міста. Затвердити план 
заготівлі технологічних матеріалів для оброблення дорожнього 
покриття в осінньо-зимовий період 2019-2020.

Комунальному підприємству «Центр організації дорожнього 
руху» за узгодженням з Управлінням патрульної поліції у місті 
Києві необхідно встановити з 1 листопада тимчасові дорожні 
знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» з 
відповідними табличками 7.12 «Ожеледиця» та попереджувальні 
дорожні знаки 1.13 «Слизька дорога» на вулицях, передбачених 
цим розпорядженням КМДА.

Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту 
патрульної поліції буде направлено прохання надавати ШЕУ 
допомогу на їхні запити щодо заборони руху транспорту на час 
очищення проїжджої частини вулиць, супроводжувати колони 
снігоприбиральної техніки в нічний час та переміщати автомобілі, 
що залишено із порушенням Правил дорожнього руху і заважають 
роботі снігоприбиральної техніки.

Розпорядженням КМДА також затверджено перелік вулиць, які 
першочергово в період снігопадів чи ожеледиці оброблятимуть 
технологічними матеріалами, а також з яких першочергово ви-
возитимуть сніг  �

Smart-покоління: восени 
школярі вивчатимуть 
інновації з «Путівником 
розумного киянина»

Із 1 листопада один раз у місяць 
факультатив «Kyiv Smart City» про-
водитимуть у п’ятнадцяти освітніх 
філіях Kyiv Smart City School, що 
функціонують на базі комуналь-
них шкіл столиці. Учні 5-8 класів 
отримають знання та навички про 
те, як допомогти місту стати більш 
комфортним, безпечним, доступ-
ним та екологічним.

«Путівник розумного киянина» 
дає жителям мегаполісу інструмен-
ти для реалізації урбаністичних 
ідей. Особливо важливо поширю-
вати ці знання серед дітей. Цьо-
го навчального року у столичних 
школах розпочнуть відповідні фа-
культативи. Ми приділяємо значну 
увагу освіті як складовій розумного 
міста. Адже тільки надавши необ-
хідні знання, можна виховати по-
коління свідомих, активних киян 
та спільно розбудовувати розумне 
місто», – прокоментував директор 
Департаменту інформаційно-ко-
мунікаційних технологій КМДА 
Юрій Назаров.

«Путівник розумного киянина» 
– добірка порад із застосування 
інновацій та електронних сервісів, 
які працюють в інфраструктурі сто-
лиці вже зараз. У рамках модульного 
курсу «Kyiv Smart City», за допомогою 
путівника, Visa навчатиме юних 
киян, як користуватися фінансовими 

інструментами в розумному місті. 
Такі знання необхідні новій smart-
генерації, адже Київ поступово стає 
cashless – із платіжними термінала-
ми, касами самообслуговування та 
безконтактною оплатою за проїзд у 
метро. У рамках модульного курсу 
школярі дізнаються, як використову-
вати сучасні технології, електронні 
гроші й міські цифрові сервіси для 
більш комфортного життя в місті. Це 
збірка рекомендацій для розв’язання 
практичних питань, які постануть 
перед сьогоднішніми школярами 
вже через кілька років.
Наприкінці 2019 року з’явиться 

єдина інтерактивна платформа 

Kyiv Smart City, створена на основі 
«Путівника розумного киянина» з 
відео-матеріалами для підготовки 
уроків та чат-боту, який допоможе 
користувачам опанувати елек-
тронні сервіси, познайомитися з 
технологіями найпрогресивніших 
розумних міст, а також пройти 
тести для закріплення нових знань 
та навичок. У разі успішного тес-
тування користувачі платформи 
отримають електронний серти-
фікат.

«Головне завдання Kyiv Smart City 
School та «Путівника розумного 
киянина» – сприяти становленню 
свідомого суспільства. Ми постійно 
покращуємо освітні проекти для 
школярів та робимо якісну IT-освіту 
доступною для кожного. Завдяки 
модульному навчанню «Kyiv Smart 
City» молодь почуватиметься аб-
солютно вільно у світі розумних 
технологій. Діти знатимуть, що таке 
енергоефективність, smart mobility 
та онлайн-банки. Для них розумне 
місто стане звичним комфортним 
середовищем», –переконана коор-
динаторка ініціативи Kyiv Smart 
City Ярослава Бойко  
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Фото КМДА

ÍÎÂÈÍÈ

15 жовтня, у вівторок, відбулася презентація 
«Путівника розумного киянина», створеного 
міською ініціативою Kyiv Smart City у партнерстві 
з компанією Visa. Посібник містить інформацію 
про всі аспекти smart-життя у столиці. Аби навчати 
школярів інноваційним технологіям у розумному 
місті, команда Kyiv Smart City також розробила 
унікальний модульний курс на основі цього 
гайдбука.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВАКИЄВА

«ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çàêð³-
ïëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëó 79:336, îáìåæåíîãî âóë. Ëîìîíîñîâà, âóë. Ñº÷åíîâà, âóë. 
Âàñèëüê³âñüêà, ïðîâ. Êîëîìèéñüêèé, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â ÒÎÂ «ÒÅÕÍ²ÊÀ â 
ÏÎÁÓÒ²», ÒÎÂ «Áàñåéí «Äåëüô³í-Â», ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿, 
îíêîëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëîã³¿ ³ì. Ð.ª. Êàâåöüêîãî ÍÀÓ Óêðà¿íè, ²íñòèòóò îíêîëîã³¿ 
Àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè, ÒÎÂ «Òèòàí õîëäèíã», Ïðèâàòíå ï³äïðèºì-
ñòâî Ïðèâàòíà ô³ðìà «ÓÃÀÐÅÒ», Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà ç’ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, 120-Â, òà 
áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³ âèùåçãàäàíèõ ðîá³ò äëÿ ï³äïèñàííÿ àêò³â 
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â»

«ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çàêð³-
ïëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëó 79:365, îáìåæåíîãî âóë. Ëîìîíîñîâà, âóë. Âàñèëüê³âñüêà 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â 
Òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá`ºäíàííÿ «Ôòèç³àòð³ÿ» ó ì³ñò³ Êèºâ³, Óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ç’ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ âóëèöÿ Âàñèëüê³âñüêà, 35, òà áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè 
âèêîíàíí³ âèùåçãàäàíèõ ðîá³ò äëÿ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ 
ìåæîâèõ çíàê³â»

«ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çàêð³-
ïëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëó 79:366, îáìåæåíîãî âóë. Ëîìîíîñîâà, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 
ïðîâ. Êîëîìèéñüêèé ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ 
çåìëåêîðèñòóâà÷³â ²íñòèòóò çàõèñòó ðîñëèí Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ àãðàðíèõ 
íàóê Óêðà¿íè, ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ðîñëèí ³ ãåíåòèêè ÍÀÓ Óêðà¿íè ç’ÿâèòèñÿ çà 
àäðåñîþ âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 33, òà áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³ âèùåç-
ãàäàíèõ ðîá³ò äëÿ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â»

«ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çà-
êð³ïëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êàäà-
ñòðîâîãî êâàðòàëó 79:367, îáìåæåíîãî ïðîâ. Âàñèëÿ Æóêîâñüêîãî, âóë. 
Ëîìîíîñîâà, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, ïðîâ. Êîëîìèéñüêèé ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â Ïðèâàòíà ô³ðìà 
«Ïåòðî Âåëèêèé» ç’ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ ïðîâ. Êîëîìèéñüêèé, 20, òà áóòè 
ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³ âèùåçãàäàíèõ ðîá³ò äëÿ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðè-
éìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â»

«ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çà-
êð³ïëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êà-
äàñòðîâîãî êâàðòàëó 79:368, îáìåæåíîãî âóë. Áóðìèñòåíêà, âóë. Âîëîä³ 
Äóá³í³íà, ïðîâ. Âàñèëÿ Æóêîâñüêîãî, âóë. Ëîìîíîñîâà, âóë. Âàñèëüê³âñüêà 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â 
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿, ÒÎÂ «Îáð³é» ËÒÄ ç’ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ âóë. Âîëîä³ Äóá³í³íà, 13, 
òà áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³ âèùåçãàäàíèõ ðîá³ò äëÿ ï³äïèñàííÿ 
àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â»

«ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çàêð³ïëåí-
íÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êàäàñòðîâîãî 
êâàðòàëó 79:372, îáìåæåíîãî âóë. Âàñèëüê³âñüêà, âóë. Ëîìîíîñîâà, âóë. 
Áóðìèñòåíêà, âóë. Ìàðè÷àíñüêà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðî-
ñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â Íàö³îíàëüíèé Óí³âåðñèòåò á³îðåñóðñ³â 
³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè ç’ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 
17, òà áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³ âèùåçãàäàíèõ ðîá³ò äëÿ ï³äïèñàííÿ 
àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â»

ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çàêð³ïëåí-
íÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êàäàñòðîâîãî 
êâàðòàëó 79:376, îáìåæåíîãî âóë. Êðàñèë³âñüêà, âóë. Ì. Ñòåëüìàõà, ïðîâ. 
Óæãîðîäñüêèé, âóë. Âàñèëüê³âñüêà òà ïðîâ. Çàäîðîæíèé ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â Êè¿âñüêå îáëàñíå 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âîáëê³íî», ÂÀÒ «Êè¿âñüêèé õîëîäîêîìá³íàò 
¹2», ÒÎÂ «ÎÑÌÎ», Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé ë³íãâ³ñòè÷íèé óí³âåðñèòåò, ÇÀÒ 
«Óêðìîíòàæñïåöêîìïëåêò» ç’ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ âóë. Ìèõàéëà Ñòåëüìàõà, 
10, òà áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³ âèùåçãàäàíèõ ðîá³ò äëÿ ï³äïèñàííÿ 
àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â»

ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çà-
êð³ïëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êàäà-
ñòðîâîãî êâàðòàëó 79:383, îáìåæåíîãî ïðîâ. Âàñèëÿ Æóêîâñüêîãî, ïðîâ. 
Êîëîìèéñüêèé, âóë. Ëîìîíîñîâà, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â ÏÀÒ «Ìîñêîâñüêèé 
óí³âåðìàã», Çàãàëüíîîñâ³òí³é íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Øêîëà åêñòåðí³â», Óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ « 
ç’ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 104, òà áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè 
âèêîíàíí³ âèùåçãàäàíèõ ðîá³ò äëÿ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ 
ìåæîâèõ çíàê³â»

ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çà-
êð³ïëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êàäà-
ñòðîâîãî êâàðòàëó 79:385, îáìåæåíîãî ïðîâ. Âàñèëÿ Æóêîâñüêîãî, âóë. 
Ëîìîíîñîâà, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, âóë. Áóðìèñòåíêà, âóë. Âîëîä³ Äóá³í³íà ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â ÏÀÁ 
«Óêðà¿íñüêèé öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³ 
Óêðà¿íè», Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, Ãóðòîæèòîê-ãîòåëü àñï³ðàíò³â Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ àãðàð-
íèõ íàóê Óêðà¿íè , ç’ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ ïðîâ. Âàñèëÿ Æóêîâñüêîãî, 6, òà 
áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³ âèùåçãàäàíèõ ðîá³ò äëÿ ï³äïèñàííÿ àêò³â 
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â»

«ÊÏ Ê²ÇÂ 28.10.2019  ç 10.00 äî 17.00 áóäå ïðîâîäèòè ðîáîòè ³ç çàêð³ïëåí-
íÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåæîâèìè çíàêàìè íà òåðèòîð³¿ êàäàñòðîâîãî 
êâàðòàëó 79:386, îáìåæåíîãî âóë. Ìàðè÷àíñüêà, âóë. Áóðìèñòåíêà, âóë. 
Ëîìîíîñîâà, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðî-
ñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â Íàö³îíàëüíèé Óí³âåðñèòåò á³îðåñóðñ³â 
³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè, Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç’ÿâèòèñÿ çà àäðåñîþ ïðîñï. Ãîëî-
ñ³¿âñüêèé, 94/96, òà áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³ âèùåçãàäàíèõ ðîá³ò 
äëÿ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â»

Ïîâ³äîìëÿºìî Êóöåâè÷à Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à ïðî íåîáõ³äí³ñòü çíÿòèñü ç ðåºñòðà-
ö³éíîãî îáë³êó òà çâ³ëüíåííÿ êâàðòèðè ¹ 168 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Âàñèëÿ Ñòóñà, 28, 
ïðîòÿãîì 30-äí³â ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ 
âëàñíèêà êâàðòèðè.

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ áóäü-ÿêèõ ïèòàíü çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: +38 (067) 9006094, 
àáî íàäñèëàòè êîðåñïîíäåíö³þ çà àäðåñîþ: 02095, ì. Êè¿â, âóë. Òðóñêàâåöüêà, 6-à, 
îô.3, Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ «Ôîì³í òà ïàðòíåðè».
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ³ ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿  íà ²V êâàðòàë 2019 ðîêó

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî-áàòüêîâ³

Äåíü òà ãîäèíè  îñîáèñ-
òîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,    

àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê,36 

Äåíü òà ÷àñ 
îñîáèñòîãî âè-
¿çíîãî ïðèéîìó 

ãðîìàäÿí

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî âè-
¿çíîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí

Äåíü òà ÷àñ  ïðî-
âåäåííÿ ïðÿìèõ 

“ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ 
ë³í³é, òåë.202-76-76

Ïîâîðîçíèê  Ìèêîëà Þð³éîâè÷ (ïèòàííÿ áþäæåòó òà ô³íàíñ³â, ïëàíóâàííÿ ³ îáë³êó, ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè, 
áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é; îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; ïèòàííÿ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó; áóä³âíè-

öòâà òà ðåìîíòó äîð³ã; òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì òà òåõíîëîã³é, ³íôîðìàòèçàö³¿, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, 
çàõèñòó ³íôîðìàö³¿; ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà; òåëå– òà ðàä³îìîâëåííÿ, 

ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó; ïèòàííÿ ïðîìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè; ðåãóëÿòîðíî¿ ïî-
ë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà; âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ; ä³ÿëüíîñò³ ðèíê³â; 

îðãàí³çàö³¿ âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; âçàºìîä³¿ òà ðîçâèòêó çâ’ÿçê³â ç ñóäàìè, ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè; 
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí; ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàáåçïå÷åííÿ çà-
êîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó, îõîðîíè ïðàâ, ñâîáîä ãðîìàäÿí ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí; íàäàííÿ áåçîïëàò-

íî¿ ïåðâèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè; â³äçíà÷åííÿ äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè Óêðà¿íè; ³íø³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

3 ï’ÿòíèöÿ 12.00 – 14.00 
Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ 

îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà 
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí: 202-

74-40 

1 ïîíåä³ëîê 
16.00-17.00

Ïå÷åðñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

1 â³âòîðîê 11.00 – 
12.003 ï’ÿòíèöÿ 

16.00-17.00
Øåâ÷åíê³âñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Ìîíäðè¿âñüêèé  Âàëåíòèí Ìèêîëàéîâè÷ (ïèòàííÿ îñâ³òè ³ íàóêè; ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; êóëüòóðè; ðåêëà-
ìè; îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè; ðåë³ã³¿)

2 ñåðåäà 14.00 – 15.00 
Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ 

îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà 
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí: 202-

76-12

3 â³âòîðîê 
16.00-18.00

Äåñíÿíñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

2 ñåðåäà 17.00 –18.00
1 â³âòîðîê 

14.00-16.00
Ïîä³ëüñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Íåïîï  Âÿ÷åñëàâ ²âàíîâè÷ (êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà; áóä³âíèöòâà æèòëà, ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó; 
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîâîþ ïëîùåþ, ïèòàííÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ³íâåñ-
òîð³â, ÿê³ çàçíàëè çáèòê³â âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é “Åë³òà-öåíòð»; 

àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ; ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ/ïåðåáóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà Êèºâà; äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü, þðèäè÷íèõ îñ³á, 

ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â: íàäàííÿ â³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó; ïèòàííÿ âèêîðèñ-
òàííÿ òà îõîðîíè çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ì. Êèºâà; ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ 

ä³ÿëüíîñò³)

2 ñåðåäà 14.00 – 16.00 
Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ 

îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà 
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí: 202-

77-20  

4 ñåðåäà ç 
14.00-16.00

Ñîëîì’ÿíñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

2 ñåðåäà ç 12.00-
13.004 ñåðåäà ç 

11.00-13.00
Îáîëîíñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Ïàíòåëåºâ Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ (ïèòàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, åíåðãåòèêè, åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ; óòðèìàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ñòàíó æèòëîâîãî ôîíäó, ñï³âïðàö³ ç 

ÎÑÁÁ, ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà, íàäàííÿ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã; êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì; íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é; 
îõîðîíè äîâê³ëëÿ; îõîðîíè ïðàö³ òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ; åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â)

2 ÷åòâåð 16.00 – 18.00 
Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ 

îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà 
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí: 202-

75-56 

1 ÷åòâåð 16.00-
18.00

Ñâÿòîøèíñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

3 ÷åòâåð 16.00-17.00
4 ÷åòâåð 16.00-

18.00
Äàðíèöüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Ñëîí÷àê  Âîëîäèìèð Â³êòîðîâè÷ (ïèòàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³; óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíèì ìàéíîì òà ïðè-
âàòèçàö³¿; óïðàâë³ííÿ àðõ³âíîþ ñïðàâîþ òà ä³ëîâîäñòâîì)

3 ñåðåäà  ç 14.00-15.00 
Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ 

îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà 
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí: 202-

74-96

1 ñåðåäà  ç 
14.00-15.00

Ãîëîñ³¿âñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

2 ñåðåäà  ç 09.00-
10.00

Õîíäà Ìàðèíà Ïåòð³âíà (ïèòàííÿ ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿; âíóòð³øíüî¿ 
ïîë³òèêè; âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè; ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ãðî-
ìàäÿí – ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â, îäèíîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ, ä³òåé-ñèð³ò, îäèíîêèõ ìàòåð³â, áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé 
òà ³íøèõ; çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ï³ëüãè, çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ïðàö³ òà çàðîá³òíî¿ ïëà-

òè; ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè; ïèòàííÿ ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà, ä³òåé-ñèð³ò, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³; òóðèçìó òà êóðîðò³â)

2 â³âòîðîê 10.00 – 12.00 
Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ 

îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà 
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí: 202-

79-40

2 ñåðåäà ç 
14.00-16.00

Äí³ïðîâñüêà  ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

4 â³âòîðîê 10.00 – 
11.00

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³-
ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó:

Îðåíäîäàâåöü: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ (ì. Êè¿â. âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà. 15, 
òåë. 280-15-39)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà. 7, òåë. 254-42-
24. 254-52-86. 280-44-53. kk_pech@ukr.net)

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè: Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà 
îðåíäè : ì. Êè¿â. Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç. 19: Çàãàëüíà ïëîùà (êîðèñíà 
ïëîùà): 60.0 êâ. ì (52,4 êâ. ì); Òèï áóäèíêó: æèòëîâèé áóäèíîê:

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
äðóãîþ ïîâåðõó:

Òåõí³÷íèé ñòàí îá’ºêòà  (³íôîðìàö³ÿ ïðî çàáåçïå÷åííÿ 
êîìóí³êàö³ÿìè): ïîòðåáóº ðåìîíò)

(ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ òåïëî-âîäî-åëåêòðîïîñòà÷àííÿ);
Îö³íî÷íà âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: ñòàíîì íà 31.07.2019 – 

1 601 000,00 ãðè áåç ÏÄÂ
(ñóá’ºêò îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÎÂ «ÒÐÈÁÜÞÒ – ÊÎÍ-

ÑÀËÒÈÍÃ» ) Çàïðîïîíîâàíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà 
îðåíäè: çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñ³ðîê 
îðåíäè –   äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, 
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³.

Ìîæëèâå àëüòåðíàòèâíå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòó 
îðåíäè ( â òàêîìó âèïàäêó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå 
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Îðåíäíà ñòàâêà: 20.0 êâ. ì – 1%. 30,0 êâ. ì – 2%, 10,0 – 3% 
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà: 2445,97 ãðí áåç ³ ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ 
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðíóòèñü 
äî áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ çã³äíî ç ïóíêòîì 
6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280 (ç³ çì³íàìè), äàë³-Ïîëîæåííÿ. ³ 
îòðèìàëà ïîçèòèâíèé  âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî â³äïîâ³ä-
í³ñòü çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ 
àêò³â ç ïèòàí³, îö³íêè ìàéíà, íå âèìàãàºòüñÿ ïîäà÷à íîâî¿ 
çàÿâè àáî äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â. ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, 
ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè. ²íø³ îñî-
áè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè  ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü: – çàÿâó 
³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 
äî Ïîëîæåííÿ: äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè 
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàí³ ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó 
ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó.

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

Äî 31.10.2019: ð/ð 26001 192399100 Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå 
òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê», ÌÔÎ: 351005. ªÄÐÏÎÓ: 35692211.

Ç 01.11.2019: IBAN ¹ UA 733510050000026001192399100. 
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÓêðÑèááàíê». êîä ªÄÐÏÎÓ: 
35692211.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ 
äí³â, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ðîáî÷îþ äíÿ. íàñòóïíî¿ î çà äàòîþ 
ïóáë³êàö³¿. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 
15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

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

– âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíà ïëîùà ÿêîãî -17,40 êâ. ì, êîðèñíà – 11,40 êâ. ì, ðîç-
òàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ íåæèòëîâîãî áóäèíêó, ïðèì³ùåííÿ ó çàäîâ³ëüíîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, êîìóí³êàö³¿ â³äñóòí³. 
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2019 – 287040,00 ãðí. Îö³íêà ïðîâåäåíà ñóá’ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÏÏ «Ãàðàíò-Åêñïåðò».

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå 
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 4%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 956,80 ãðí, 
òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Îá’ºêò îðåíäè íå âíåñåíî äî ïåðåë³êó ìàéíà, ùî ï³äëÿãàº ïðèâàòèçàö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 15, òåë. (044) 546-39-17.

Îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè çàçíà÷åíå ìàéíî â îðåíäó ïîäàþòü:
– çàÿâó òà äîêóìåíòè çà ôîðìîþ âñòàíîâëåíîþ ó Äîäàòêó 4 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó;
– äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè. Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó 

äëÿ âíåñåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó, 
àëå íå ìåíøå í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó: îäåðæóâà÷ ïëàòåæó – ÊÏ 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», êîä ªÄÐÏÎÓ 39605452, 
ÒÂÁÂ ¹ 10026/066 AT «ÎÙÀÄÁÀÍÊ», ÌÔÎ 322669, ð/ð 26008301848234.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó 
ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî 
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäó îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, à ñàìå:
– íåæèòëîâà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 198,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 

âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 4 ë³ò. Á;
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,5 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. 

Êè¿â, áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 53 ë³ò. «Â-4»;
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29,3 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. 

Êè¿â âóë. Òðóõàí³âñüêà, 4 ë³ò. Á;
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,1 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. 

Êè¿â âóë. Òðóõàí³âñüêà, 4-á ë³ò. 2-â;
Îçíàéîìèòèñü ç óìîâàìè êîíêóðñó òà ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè 

äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ìîæíà íà âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 
(www.qukv.gov.ua) òà íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ Êèºâà (www.kvivcity.qov.ua)

«Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïîâ³äîìëÿº, ùî 24.10.2019 î 15.00 â ïðèì³ùåíí³ 
Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà 
Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 32) â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä 
ñïðàâè ¹ 640/1086/19 çà ïîçîâîì ãð. Ñèäîð÷óêà ²âàíà Ìîéñåéîâè÷à äî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà íå÷èííèì ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2018 ¹ 992/5056 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ìèëîñ-
ëàâñüêî¿, Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ 
Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿, âóëèö³ Çäîëáóí³âñüêî¿, ïðîñïåêò³â Ïåòðà Ãðèãîðåíêà òà Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

1) Çàÿâà ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿, âóëèö³ 
Çäîëáóí³âñüêî¿, ïðîñïåêò³â Ïåòðà Ãðèãîðåíêà òà Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2) Îðãàí, ùî ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ äîêóìåíòà äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ: Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
3) Ïðîöåäóðà ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÇÓ «Ïðî åêîëîã³÷íó ñòðàòåã³÷íó îö³íêó»:
– Ñòðîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè, â³äïîâ³äíî ï. 5 ñò. 10. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 

ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó» – 15 äí³â ç äíÿ ¿¿ îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) – www.kga.gov.ua.

– Ãðîìàäñüê³ñòü ó ìåæàõ ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ìàº ïðàâî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â ïèñüìîâ³é 
ôîðì³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ 
Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿, âóëèö³ Çäîëáóí³âñüêî¿, ïðîñïåêò³â Ïåòðà Ãðèãîðåíêà òà Ìèêîëè Áàæàíà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâàæåííÿ, ïîäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
– Îçíàéîìèòèñü ç çàÿâîþ ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ 

òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):  www.kga.gov.ua.
– Îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ðîçðîáêè çàçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ìîæëèâî â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, Ç ïîâåðõ, êàá. 37, ùîâ³âòîðêà ç 14.00 äî 17.00 òà ùîï’ÿòíèö³ ç 10.00 äî 13.00.
– Ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 

32 â ñòðîê – 15 äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðàéîíó 
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè ñ. Òðîåùèíà â ìåæàõ âóë. Áàëüçàêà, Ðàäóíñüêî¿, Ë³ñê³âñüêî¿, Ìèëîñëàâñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

1) Çàÿâà ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðàéîíó ñàäèáíî¿ çàáóäîâè ñ. Òðîºùèíà â 
ìåæàõ âóë. Áàëüçàêà, Ðàäóíñüêî¿, Ë³ñê³âñüêî¿, Ìèëîñëàâñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2) Îðãàí, ùî ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ äîêóìåíòà äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ: Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
3) Ïðîöåäóðà ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÇÓ «Ïðî åêîëîã³÷íó ñòðàòåã³÷íó îö³íêó»:
– Ñòðîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè, â³äïîâ³äíî ï. 5 ñò. 10. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 

ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó» – 15 äí³â ç äíÿ ¿¿ îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) – www.kga.gov.ua.

– Ãðîìàäñüê³ñòü ó ìåæàõ ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ìàº ïðàâî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â ïèñüìîâ³é ôîðì³ 
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðàéîíó ñàäèáíî¿ çà-
áóäîâè ñ. Òðîºùèíà â ìåæàõ âóë. Áàëüçàêà, Ðàäóíñüêî¿, Ë³ñê³âñüêî¿, Ìèëîñëàâñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâàæåííÿ, ïîäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
– Îçíàéîìèòèñü ç çàÿâîþ ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà 

àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):  www.kga.gov.ua.
– Îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ðîçðîáêè çàçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ìîæëèâî â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðå-

ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, Ç ïîâåðõ, êàá. 37, ùîâ³âòîðêà ç 14.00 äî 17.00 òà ùîï’ÿòíèö³ ç 10.00 äî 13.00.
– Ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32 â 

ñòðîê – 15 äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ 
òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó åëåêòðîííîãî 
äîêóìåíòîîá³ãó òà àíàë³çó ñëóæáîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ óïðàâë³ííÿ äîêóìåíòîîá³ãó òà àíàë³çó êîðåñïîíäåíö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V 
êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ 
ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), 
òà Òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 29.12.2009 ¹ 406.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà 
ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ã²-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ 
äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà 
Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà 
çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿ çà 2018 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëà-
ðàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; 
äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³-
îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 01044, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-72-29.

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

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 95,3 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: Øîâêîâè÷íà, áóä. 38 ë³ò. 
«À»À. Çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàö³ÿìè: ÖÎ, âîäîçàáåçïå÷åííÿ, åëåêòðîçàáåçïå÷åííÿ – º, òåõí³÷íèé 
ñòàí – ïîòðåáóº ðåìîíòó.

Âàðò³ñòü îá’ºêòó îðåíäè ñòàíîì íà 31.06.2019 – 1487500,0 ãðí áåç ÏÄÂ, îö³íêà çä³éñíåíà 
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²íâåñòèö³éíà îö³íêà».

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

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòó ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ 
ïðàêòèêè (è. 22.5 Ìåòîäèêè) äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ – ïåðåäà÷³ ç ïîêóïöåì îá’ºêòà 
ïðèâàòèçàö³¿ (ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.03.2011 ¹ 100/5487 ³ç çì³íàìè òà äîïîâíå-
ííÿìè), àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 9 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿) –  11156,25 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â 

òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ 

ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà. 15, êàá. 210. 
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Â³ä îñîáè, ÿêà ðàí³øå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ çã³äíî ç ïóíêòîì 6.1 Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 
ðîêó ¹ 415/1280 (ç³ çì³íàìè), äàë³ – Ïîëîæåííÿ, ³ îòðèìàëà ïîçèòèâíèé âèñíîâîê ðåöåíçåíòà ïðî 
â³äïîâ³äí³ñòü çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îö³íêè ìàéíà, íå 
âèìàãàºòüñÿ ïîäà÷à íîâî¿ çàÿâè àáî äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü 
ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè. ²íø³ îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó, ïîäàþòü:

• çàÿâó ³ äîêóìåíòè çà ôîðìîþ ³ ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 äî Ïîëîæåííÿ; ³
• äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó ïåðøî¿ ÷àñòèíè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³, ùî 

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

• Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî ï³äïðè-
ºìñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à
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«Школа Успіху» 
запрошує всіх  

Запрошуємо Вас взяти участь 19-20 жовтня в Києві у дводенно-
му освітньому проекті «Школа Успіху» для молоді 13-16 років за 
підтримки Klitschko Foundation. Захід відбудеться у затишному 
«Dialog Hub» на вул. Володимирській, 43, з 10.00 до 18.00. 

За два дні понад 40 підлітків  отримають мотивацію та на-
тхнення на подальші звершення, будуть мати вийняткову  мож-
ливість познайомитись з актуальними темами від 5 найкращих 
спікерів у т.ч. англомовних.

Спікери:
• Іннеса Пустовалова - психолог-профорієнтолог, тренер з 

ораторської майстерності, керівник «Школи Лідерства і Фасілі-
таційних Практик» з темою «ІМІДЖ ЛІДЕРА»

• Володимир Чупрін – консультант «Простору ментального 
комфорту «АІМ»», викладач курсу «Психологія стосунків» в 
«Українській академії лідерства», співзасновник та ведучий 
циклу бліц-зустрічей для студентів ВУЗів Львова під назвою 
«Стосунки від А до Я», гештальт-терапевт та ді-джей, з темою 
«ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ».

• Каріна Семенко - працівник студії онлайн-освіти EdEra, 
координує проект Школа Героїв. Після школи Каріна вступила 
до 3-х університетів США з повним фінансуванням, завершила 
більше 90 онлайн-курсів та організувала більше 100 заходів, з 
темою «МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ»

• Еммері - волонтер Корпусу Миру з США розповість про 
«СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ПРОЕКТІВ»

• Джордж, приїхав з Великобританії за програмою EVS, щоб 
допомогти українській молоді стати більш соціально активною, 
розповість про те як подорожувати і волонтерити в різних країнах

• Давлетшина Заріна – лікар-психіатр, психотерапевт, пси-
холог. Експерт з питань профілактики  ВІЛ-інфекції. Резидент 
dialog hub, Фонду Олени Пінчук. З темою «Всі думки про кохання, 
а потрібно вчитися» - як зміни в особистості підлітка впливають 
на успішність і як на це реагувати

• Олександр Коляда – Засновник бренду освітніх проектів 
«Soft Talks», дипломований спікер клубу ораторської майстерності 
«Спікер” розповість про те, як позбутися страху публічних виступів

Лілія Алексанова, Сергій Дурицький, Андрій Чемерисов 
– TOUCHGUIDE: як у 16 років створити власний стартап.

Крім того, протягом двох днів будуть проводитись ігри з тім-
білдінгу, лекції на актуальні і цікаві теми та історії від спікерів. 

Організатором заходу є Ольга Ковач, учениця 10-А класу, ЗЗСО 
#200, яка у липні стала фіналісткою Всеукраїнського освітнього 
проекту «Школа Успіху» від Klitschko Foundation. Школа Успіху 
- безкоштовний освітній проект, покликаний допомогти з вибо-
ром професії і створенням власної справи, сформувати навички 
публічних виступів, посилити рівень критичного мислення та 
лідерських якостей, надати знання і навички ХХІ століття. Після 
проекту випускники мають організувати Локальні Школи Успіху 
у своїх громадах. І тепер Ольга готова ділитися своїм досвідом 
з підлітками Києва.

Проект організовується на безкоштовній основі. Все, що 
потрібно - заповнити анкету, яка є у Facebook та Instagram за 
посиланням @schoolofsuccess.kyiv та відмітити Ольгу Ковач, як 
організатора проекту.

З усіх питань щодо участі у проекті звертайтесь за посиланням: 
@schoolofsuccess.kyiv або на електронну скриньку: o.kovach04@
gmail.com

За детальнішою інформацією звертайтесь до координатора 
проекта  - Ковач Тетяни за телефоном (+38 098) 909-43-10 

За інформацією ініціаторів про-
екту, ГО «Київ Квітучий», за кілька 
років у місті буде висаджено алею 
«Київ Квітучий», а загалом у сто-
лиці та Київській області з’явиться 
понад 1000 нових дерев. Також 
заплановано створення міського 

еко-хабу, проведення еко-фестива-
лів, майстер-класів із сортування 
відходів та свідомого споживання, 
кінопоказів просто неба, спор-
тивних тренувань, тематичних 
екскурсій. У парках та скверах 
встановлять ємності для сорту-

вання побутових відходів, зелені 
зони буде обладнано стійками з 
гігієнічними пакетами для при-
бирання за тваринами. Крім того, 
буде розроблено освітній еко-курс 
із циклу інтерактивних лекцій для 
школярів, воркшопи для дітей та 
дорослих, створено туристичний 
маршрут «Київ Квітучий» з ауді-
огідом різними мовами.
Заступник голови КМДА Вален-

тин Мондриївський наголосив 
на своєчасності й актуальності 
ініціативи «Київ Квітучий» для 
столиці і висловив переконання, 
що київська влада не лише під-
тримуватиме, а й братиме активну 
участь у проекті.

«Спільними зусиллями гро-
мадськості, бізнесу та влади нам 
вдасться зробити Київ квітучим, 
найкращим містом у світі», – під-
креслив Валентин Мондриївський.
Проект «Київ Квітучий» підтри-

мали й відомі культурні та гро-
мадські діячки: Лілія Подкопаєва, 
Вікторія Джарти, Тетяна Терехова, 
Ольга Джарти, Єлизавета Юруше-
ва, Ярослава Бойко, Уляна Бой-
ко, Ірина Никорак, Олена Беттяр, 
Марися Горобець. За допомогою 
промороликів вони закликають 
усіх небайдужих долучитися до 
меценатської підтримки з осучас-
нення київських парків і скверів.
Після  презентації  проекту 

учасники висадили на території 
ботанічного саду розаріум «Київ 
Квітучий» із різних сортів троянд, 
серед яких: «Для твоїх очей», «Сан-
та Моніка», «Око тигра» та інші. 

Çàñíîâíèê –  Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿»
Â. î. êåð³âíèêà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 22 ëþòîãî 2019 ðîêó. Îðãàí, ÿêèé çä³éñíèâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, 
Äåïàðòàìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â  
Ñåð³ÿ òà íîìåð ñâ³äîöòâà: ÊÂ 23744-13584ÏÐ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щитижневого випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-21-84, 234-27-39, 
ôàêñ 235-61-48
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

Âèäàííÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ï³äïðèºìñòâà. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê Êè¿â» 
îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì      äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 27000. Çàìîâëåííÿ 73362

Передплатний індекс

щотижневого випуску 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

 ùîòèæíåâà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê òà ï’ÿòíèöþ

íîâèíè«Київ Квітучий»: у столиці 
стартував масштабний 
проект з озеленення
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У Києві в Ботанічному саду імені академіка О. 
Фоміна презентували масштабний соціально-
екологічний проект «Київ Квітучий», мета якого 
– об’єднати киян навколо озеленення міста, 
осучаснення й облаштування столичних парків 
і скверів, формування еко-культури, дбайливого 
ставлення до довкілля, правильного поводження з 
відходами.


