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Фото КМДА

Юрій Назаров: «Е-квиток – 
сучасний та вигідний  
для пасажирів інструмент 
оплати проїзду»

У Києві все більше жителів 
обирає е-квиток – єдиний 
електронний квиток для 
оплати проїзду у громад-
ському транспорті. Попри те, 
що система в дослідній екс-
плуатації, вона вже працює 
у повну силу. Про це пові-
домили в Департаменті ін-
формаційно-комунікаційних 
технологій.

Щодня більше 250 тисяч 
поїздок здійснюється за допомогою е-квитка. Він існує у двох 
варіантах: транспортна картка Kyiv Smart Card та одноразовий 
QR-квиток. Технологію електронного квитка успішно використо-
вують «розумні міста» Європи. Відтак Київ долучається до нових 
можливостей розвитку транспортної системи.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних 
технологій КМДА Юрій Назаров, який реалізовує проєкт, зазна-
чив, що столичний е-квиток є унікальним проєктом для України.

«Усі дані поїздок зберігаються не на самій картці, а у хмарному 
середовищі. Тобто картка – це ключ до облікового запису паса-
жира, і в разі її втрати, власник може перенести інформацію на 

нову картку та зберегти свої 
гроші. В Особистому кабінеті 
киянина або у додатку Kyiv 
Smart City можна відслідку-
вати, коли і де була оплачена 
поїздка», – зазначив директор 
Департаменту.

Можливості Kyiv Smart 
Card дозволяють розширити її 
функціонал. У майбутньому за 
допомогою картки власники 
зможуть створити електро-
нний гаманець та сплачувати 
за паркування або за проїзд 
коштами з картки  

У столиці зареєстровано понад 
10 тисяч хворих на грип та ГРВІ

У столиці за 44-й тиждень 
2019 року зареєстровано 10 
292 хворих на грип та ГРВІ. 
Загалом інтенсивність епі-
демічного процесу перебу-
ває на низькому рівні, який 
не потребує введення до-
даткових заходів, та є ниж-
чою за базовий показник на 
54,6%. Наразі показник за-
хворюваності складає 348,8. 
Про це повідомив перший 
заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюванос-
ті на грип та ГРВІ на 4,9% у порівнянні з попереднім тижнем. 
Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей 
захворіло – 7 104 (зниження на 7,5%), дорослих – 3 722 особи 
(збільшення на 0,2 %).

«У структурі захворюваності діти становлять 63,8%, а на 
попередньому тижні – 65,7%. Серед школярів захворюваність 
знизилась на 17,2%: 2 511 випадків, що становить 24,4% від 
загальної кількості захворілих дітей і 32,8% від загальної кіль-
кості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів 
Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 44-й тиждень гос-
піталізовано 161 особу, із них 141 – дитина.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах 
приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я 
вакцинацією проти грипу охоплено 22 870 осіб», – додав Микола 
Поворозник  

Будівництво метро на 
Виноградар завершать вчасно

«Місто виконує всі зобов’язання 
перед підрядником. І головний 
підрядник теж має виконувати свої 
зобов’язання. Сьогодні тут ми почу-
ли, що роботи тривають за графіком 
і до кінця 2021 року станції метро 
на Виноградар будуть відкриті», – 
сказав мер Києва.

За договором між містом та голо-
вним підрядником – ПАТ «Київме-
тробуд», будівництво обійдеться 
бюджету столиці майже у 6 мільяр-
дів гривень.

Станом на сьогодні місто вже 
надало кошти на виконання робіт 
та придбання специфічного об-
ладнання – понад два з половиною 
мільярди гривень.

«Роботи тривають інтенсивно, 
вже зроблені підпірні стінки на 
глибину 25 метрів. Будівництво 
метро для нас є пріоритетом. Зо-
крема, йдеться про подовження 
Сирецько-Печерської лінії ме-
трополітену і будівництво двох 
нових станцій – «Мостицька» та 
«Проспект правди». Ділянка, за 
нашими підрахунками, матиме 
пропускну здатність у 34 – 36 тисяч 
пасажирів на годину», – сказав 
Віталій Кличко.

На сьогодні вже закінчені де-
монтажні роботи там, де нова ді-
лянка приєднується до існуючої 

лінії метрополітену – за станцією 
«Сирець».

На період будівництва перевла-
штовують вентиляцію. Ствол шахти 
біля станції «Сирець» вже обла-
штували вантажними ліфтами для 
транспортування людей і матеріалів 
до існуючих тунелів. Продовжу-
ється облаштування будівельних 
майданчиків та спорудження ого-
роджуючої конструкції методом 
«стіна в ґрунті» на майданчиках для 
будівництва вентиляційних вузлів 
станції «Мостицька» і в перегінних 
тунелях від станції «Мостицька» до 
проспекту Правди.

Сьогодні  будмайданчики 
під’єднують до інженерних мереж 
міста, прокладають під’їздні і вну-
трішні дороги. Переносять міські 
інженерні мережі і комунікації, що 
заважають будівництву. 

Основні обсяги робіт будуть ви-
конуватися під час будівництва 
тунелів і станційних комплексів  

НОВИНИ

Мер Києва Віталій Кличко провів виїзну нараду 
на будівельному майданчику ділянки Сирецько-
Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» 
на житловий масив Виноградар. Генеральний 
підрядник будівництва запевнив, що будівництво 
двох нових станцій метро завершать вчасно.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Зареєстровано з Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
4 листопада 2019 р. за № 241/2418

Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»  
Подільського району м. Києва

Розпорядження № 1838 від 18 жовтня 2019 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів вико-

навчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про 
затвердження переліку платних, послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 
грудня 1992 року № 731 «Про затвердження ‘Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів .міністерств та інших органів виконавчої влади», 
з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підпри-
ємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 
Подільського району м. Києва, встановлених розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171, за-
реєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції 
у місті Києві 11 березня 2015 року за № 32/1 143 (у редакції 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки-

ївської міської державної адміністрації) від 08 лютого 2018 року 
№ 183), що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Додатки не друкуються. 
З додатками можна ознайомитися  

на офіційному проталі Києва

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Нормативно-правові та інші акти органів 

місцевого самоврядування
випуск № 4 (1955), п’ятниця, 8 листопада 2019 р.

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(вул. Кошиця Олександра, 11, м. Київ)

оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що передане до сфери 
управління та стосовно якого надійшла заява:

– нежилі приміщення, загальною (корисною) площею 20,40 кв. м, що розташовані на третьому 
поверсі в лікувально-профілактичному закладі на Харківському шосе, 121, з метою розміщення 
суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності та провадить господарську 
діяльність з медичної практики, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 11% від 
вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.08.2019 становить 368 500,00 грн. Оцінка виконана 
суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «МАЛЕАС». Орендна плата за базовий місяць становить 
3 377,92 грн (без ПДВ), що коригується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду 
комунального майна територіальної громади м. Києва, далі – Положення, затвердженого рі-
шенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами), 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, 
зокрема 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, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Для ознайомлення з потенційними об’єктами оренди необхідно звертатися до Балансо-
утримувача.

Балансоутримувач – КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Дарниць-
кого району м. Києва (Харківське шосе, 121, м. Київ, п/р UA373206490000026003052613768 
в філія «Розрахунковий центр»  АТ КБ «Приватбанк», МФО: 320649, код ЄДРПОУ: 30300749, 
ІПН: 303007426513, тел.: 563-93-01, e-mail: panfutel@gmail.com). Термін прийняття заяв про 
намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголо-
шення. Заяви приймаються за адресою: вул. О. Кошиця, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову 
інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

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

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверх), загальною 
площею 229,70 кв. м, розташоване за адресою: вул. Генерала Карбишева, 16/2. Технічний 
стан приміщення задовільний, комунікації в наявності.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 – 2527000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування жит-

лового фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9-г, тел.: 517-74-11).
За заявою ініціатора, цільове використання та сірок оренди: для розміщення хостела 

(196,10 кв. м – 9 %) та розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та 
ремонт автомобілів, зокрема автомийок та/або послуг шиномонтажу (33,60 кв. м – 10 %). 
Термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 19155,83 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, 

у разі чого стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки.
Згідно з п. 7.5 Положення, особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього Положення;
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що 

становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:
адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, п/р UA423510050000026008554300600 в ПАТ 

«УкрСиббанк», МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 39606435, ІПН: 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня після публі-

кації, за адресою: 02094 м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за телефоном: 573-27-15.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець –
оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення у закладі охорони здоров’я:
1. Нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 53,50 кв. м, у будинку за адре-

сою: м. Київ, просп. Свободи, 22, технічний стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта 
оренди – 1118730,00 грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності ФОП 
Хатимлянським О. В. станом на 31.03.2019 року. Запропоноване цільове використання об’єкта 
оренди – розміщення приватного закладу охорони здоров’я у лікувально-профілактичному закладі, 
стартова орендна плата – 10255,03 грн (11 %).

2. Нежитлові приміщення третього поверху, загальною площею 22,80 кв. м у будинку за адре-
сою: м. Київ, просп. Свободи, 22, технічний стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта 
оренди – 454060,00 грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності ФОП 
Хатимлянським О. В. станом на 31.03.2019 року. Запропоноване цільове використання об’єкта 
оренди – розміщення приватного закладу охорони здоров’я у лікувально-профілактичному закладі, 
стартова орендна плата – 4162,22 грн (11 %).

Рекомендований строк оренди – 2 роки 364 дні.
Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-сані-

тарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва: м. Київ, пр. Свободи, 22, контактна особа 
відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди, тел.: 434-49-66. Реквізити банківського рахунку 
для перерахування подвійної стартової орендної плати:

р/р UA603226690000026002300234016 в AT «Ощадбанк» м. Києва, МФО (код банку): 322669, 
код ЄДРПОУ: 38946192.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого 
дня, наступного за датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), разом із пакетом документів, додається до-
кумент, що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної 
плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2, Подільська районна 
в місті Києві державна адміністрація.

Додаткова інформація – на офіційному сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua у розділі 
«Оренда комунального майна» та за телефоном: 485-18-87.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець – оголошує про намір 
передати в оренду нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 67,63 кв. м, у бу-
динку, за адресою: Київ, проспект Георгія Гонгадзе, 20-е, літ. А, технічний стан об’єкта задовільний.

Оціночна вартість об’єкта оренди – 1072000,00 грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом 
оціночної діяльності ФОП Богатиренко І. О. станом на 31.08.2019 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення офісу, стартова орендна 
плата – 7196,69 грн (8 %). Строк оренди – 2 роки 364 дні. Заявником на право оренди можуть бути 
запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні 
ставки. Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району м. Києва»: м. Київ, вул. Хорива, 36, контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом 
оренди, – тел.: 425-22-86. Реквізити банківського рахунку для перерахування подвійної стартової 
орендної плати: р/р 26002301835243 у ТВБВ № 10026/0104 філії – ГУ по м. Києву та Київській обл. 
ПАТ «Державний Ощадний банк України», код банку: 322669, код ЄДРПОУ: 39609111.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого 
дня, наступного за датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), разом із пакетом документів, додається документ, 
що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не 
менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2, Подільська районна в 
місті Києві державна адміністрація.

Додаткова інформація – на офіційному сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua у розділі «Оренда 
комунального майна» та за телефоном: 485-18-87.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, то належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва. Орендодавець – Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16).

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського 
району м. Києва» (м. Київ, вул. Північна, 22).

Характеристика об’єкта оренди: 
– нежитлові приміщення 1 поверху в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 7-а, 

загальною площею 39,1 кв. м (корисна площа – 34,1 кв. м). Забезпечення комунікаціями: ІДО, ХВП, електропостачання – є, 
технічний стан – задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 781 000,0 грн (без ПДВ), станом на 31.08.2019, оцінка виконана 
СОД – ФОП Мовчаном В. А. Запропонована мета використання – розміщення громадських та благодійних організацій на 
площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, орендна ставка 20,0 кв. м – 1 %, на частину 
площі більше ніж 20,0 кв. м – 2 %; розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 968,76 грн (коригується на індекс 
інфляції), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації; рішення про проведення інвестиційного конкурсу 
на об’єкт не приймалося.

Заявниками на право оренди об’єкту можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання, у разі чого 
стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки.

Від особи, яка раніше зверталась 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 нор-
мативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, зокрема 
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, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року (4173 грн); 
(сплачується на рахунок Балансоутримувача: р/р 26006301006993 в ТВБВ № 10026/0143 AT «Ощадбанк» у м. Києві, 
МФО: 322669, ЄДРПОУ: 39611267).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктами оренди – Струк Д. С. вул. Північна, 
22, кімн. 10, тел.: 332-34-80, email: arenda.obolon@ukr.net.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем публікації оголошення, 
за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, кім. 308, тел. для довідок: 418-41-98.

Втрачене посвідчення, серія ЮА № 054608, від 30.04.2015 р. ГУП ГШ ЗС України на ім’я 
Онофрійчука Олега Віталійовича, вважати недійсним.

Втрачений диплом бакалавра КХ № 21295819 від 20.09.2002 р. та диплом спеціаліста КХ 
№ 22399149 від 20.06.2003 р., видані Академією державної податкової служби України на 
ім’я Лопати В. А., вважати недійсними.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,  

який буде залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації.

№ 
з/п

Найменування та 
площа об’єкта оцінки 

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення незалежної 
оцінки

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана найбільша 
ціна надання послуг, 

грн

1. Нежитлова будівля, 
площею 50,6 кв. м 

м. Київ, вул. Ярос-
лавська, 32, літ. М

визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом викупу 31.07.2019 3 500,00

Детальну інформацію розміщено на вебсторінці Департаменту комунальної власності м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/засідання-
конкурсної-комісії/). 

Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спе-
ціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), зокрема земельних ділянок, та 
майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до 
конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та 
додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими у додатках 3 – 5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені у додатку 2 до Положення.
Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13:00 19.11.2019. Телефон 

загального відділу: 202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних до-
кументів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо, з відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності» та зазначенням назви об’єкта оцінки. 

Конкурс відбудеться о 10.00 22.11.2019 в Департаменті комунальної власності м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
10. Телефони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.

Втрачене Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти ВН № 50144448 та Додаток 12 СП 309980 від 11.06.2018 р. на ім’я Волкова Л.Е., вважати недійсним.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до реалізації проєкту «Створення об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим спожив-
чим попитом у місті Києві» (Лот 1) переможцем визначено ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛІБ», результати 
затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 07 листопада 2019 року № 1926.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до реалізації проєкту «Створення об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим спожив-
чим попитом у місті Києві» (Лот 2) переможцем визначено ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛІБ», результати 
затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 07 листопада 2019 року № 1927.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до реалізації проєкту «Створення об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим спожив-
чим попитом у місті Києві» (Лот 3) переможцем визначено ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛІБ», результати 
затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 07 листопада 2019 року № 1928.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до реалізації проєкту «Створення об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим спожив-
чим попитом у місті Києві» (Лот 4) переможцем визначено ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛІБ», результати 
затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 07 листопада 2019 року № 1929.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» повідомляє:

З 12 листопада 2019 року в зоні теплопостачання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у Дніпровському та Дарницькому районах 
м. Києва будуть проводитися випробування теплових мереж на щільність методом введення барвника (флуоресцеїну).

При виявленні у кранах гарячого водопостачання води перламутрово-зеленого кольору, просимо не використовувати її для 
приготування їжі, прання тощо та негайно повідомити про це свого відповідального балансоутримувача будинку та за теле-
фонами: Головний щит управління ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», цілодобово – 277-68-07, Інформаційно-довідкова служба КП 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», цілодобово – 289-21-54.

Адміністрація ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) про результат конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,  

який буде залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 25.10.2019.

№ 
з/п

Найменування / пріз-
вище, ім’я, по батькові 
суб’єкта оціночної ді-

яльності

Найменування 
та площа об’єкта 

оцінки

Місцезна-
ходження 

об’єкта оцінки

Мета проведення незалежної 
оцінки

Вартість та строк 
надання послуг з 

оцінки, грн / кален-
дарних днів

1. ТОВ «Гарант-Експертиза»
Нежитлові при-

міщення, площею 
236,8 кв. м

м. Київ, просп. 
Мінський, 6, 

літ. Б

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

викупу
1750/3

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Проєктом передбачено реконструкцію з добудовою будівлі дрібнооптового 
торговельного центру (літера А) з трансформаторною підстанцією (літера Б) 
по вулиці Мишуги Олександра, будинок 4, в Дарницькому районі м. Києва.

Проєктними рішеннями передбачено: добудову 1-6-поверхової будівлі 
торговельного центру з розміщенням торговельних залів, спеціалізованих 
магазинів із виставковими залами, супермаркету, закладів громадського 
харчування та офісних приміщень; перепланування внутрішнього простору 
торговельного центру; реконструкцію відкритих автостоянок зі збільшенням 
машиномісць; влаштування майданчиків для відпочинку. Реконструкція 
здійснюється без призупинення використання об’єкта за функціональним 
призначенням.

Інженерне забезпечення (теплопостачання, водопостачання, каналі-
зування, електропостачання) – від існуючих мереж згідно з ТУ. Поверхневі 
стічні води відводяться за допомогою закритої системи зливової каналізації 
з очисткою забрудненої частини стоку на існуючих очисних спорудах.

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації 

об’єкту є: ДВЗ автотранспорту (в’їзд-виїзд легкових автомобілів з від-
критих автостоянок), технологічні процеси та обладнання виробничих 
приміщень закладів громадського харчування, кулінарії супермаркету. 
Як джерело забруднення атмосфери, об’єкт характеризується такими 
викидами: оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні, ангідрид сірчистий, 
аміак, сажа, бенз(а)пірен, натрію гідрооксид, акролеїн, спирт етиловий, 
оцтова кислота, ацетальдегід, пил борошна, парникові гази. Максимальні 
приземні концентрації забруднюючих речовин від проектованого об’єкту 
не перевищують 0,1 ГДК населених місць.

Експлуатація проєктованого об’єкта передбачає утворення таких від-
ходів: ТПВ, зокрема ресурсоцінні компоненти, харчові відходи, відходи від 
прибирання території; осад з очисних споруд дощових стоків; відпрацьовані 
люмінесцентні лампи тощо. Всі види відходів підлягають утилізації відпо-
відно договорів зі спеціалізованими організаціями.

Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 
2-х тижнів із дня виходу публікації, з 09.00 до 18.00, за адресою: м. Київ, 
вул. Олександра Мишуги, буд. 4, тел.: +3(044) 574-63-10.

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com



СУСПІЛЬСТВОХрещатик Київ
8  листопада 2019 р.
№ 70 (5262)

4

23 листопада школярам 
Києва допоможуть 
визначити майбутню 
професію

23 листопада з 
10.30 до 15.00 у Ки-
ївському Палаці дітей 
та юнацтва відбудеть-
ся профорієнтацій-
ний захід «Forum 
ProProfesiі». Орга-
нізатор – Київський 
молодіжний центр – 
пропонує учнівській 
молоді зробити вибір 
майбутньої професії 
відповідально.

Під час заходу відбудуться лекції психологів, коучів, кар’єрних 
консультантів та успішних професіоналів. Вони ознайомлять із 
методиками пошуку майбутньої професії та визначення пер-
сональних схильностей. Також на учасників чекає огляд ринку 
праці, аналіз перспектив і можливостей самореалізації у сучасних 
реаліях, найперспективніших сфер і необхідних навичок затре-
буваних спеціалістів.

Паралельно з лекційною частиною, відбуватимуться індивіду-
альні та групові профорієнтаційні консультації з психологами та 
кар’єрними коучами. Гості зможуть зареєструватися під час заходу 
до обраного фахівця та пройти профорієнтаційний тест. Після 
цього консультанти нададуть детальну трактовку тестів і відповіді 
щодо самоідентифікації, методів визначення власних здібностей 
і вподобань, а також способи пошуку себе на ринку праці.

На форумі школярі та студенти зможуть особисто поспілкува-
тись із представниками новітніх професій на демо-зоні, а також 
виконати з ними деякі практичні завдання.

«Ми хочемо, аби молодь прислухалася до власних вподобань. 
Не намагалася догодити батькам, друзям чи трендам. Тоді ми 
матимемо відповідальних професіоналів, які не відсиджуються 
у офісах по 9 годин на день без жодного бажання», – сказала 
директорка Київського молодіжного центру Анна Куценко.

Організатори запрошують:
• учнів 7 – 11 класів, які стоять на порозі вибору професії;
• педагогів, які хочуть поглибити знання у галузі профорієнтації;
• батьків, які хочуть допомогти дітям у виборі професії;
• студентів, які мають сумніви в обраній спеціальності  

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
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Фото КМДА

«Центр комунального 
сервісу» навчає 
киян користуватися 
муніципальними онлайн-
сервісами

У жовтні 170 мешканців Києва пройшли навчання, які допо-
магають опанувати онлайн-сервіси з оплати комунальних послуг 
та дистанційного вирішення питань, пов’язаних з отриманням 
житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в комунальному 
концерні «Центр комунального сервісу» (ЦКС).

Усе більше споживачів комунальних послуг обирають дистан-
ційний спосіб вирішення питань за допомогою онлайн-сервісів 
на сайті «Центру комунального сервісу». Понад 600 тисяч киян 
користуються особистим кабінетом ЦКС, у якому без комісії за 
усі спожиті комунальні послуги можна розрахуватися карткою 
киянина. Також понад 100 тисяч киян скористалися онлайн-
сервісом «Дистанційне обслуговування» для владнання питань 
нарахувань, укладання договорів та опломбування лічильників.

Для реєстрації на навчання потрібно надіслати ПІБ та контак-
тний номер телефону на електронну адресу: edu@src.kiev.ua, або 
зателефонувати: (044) 591-21-22  

1 – 3 листопада кращі команди 
сезону зійшлися у фінальному 
поєдинку VIII Київської міської 
спартакіади «Здоровий киянин» за 
підтримки Департаменту молоді 
та спорту і Київського міського 
спортивно-фізкультурного това-
риства «Спартак».

Протягом року в спартакіаді 
брали участь близько 60 команд 
із комунальної сфери, медицини, 
освіти, медіа та зв’язку. І завдяки 
високим здобутками, 18 кращих ко-
манд вибороли місце у фінальних 
змаганнях. Вони випробовували 
свої сили у 7-ми видах спорту: фут-
зал, волейбол, стрітбол (баскетбол 

3х3), настільний теніс, армспорт, 
гирьовий спорт та шахи.

Переможців визначали як в осо-
бистому, так і в командному залі. 
Команда Департаменту освіти і 
науки КМДА посіла переможне 

перше місце. Друге місце вибо-
рола команда Київської міської 
профспілки працівників охорони 
здоров’я. Почесне третє місце 
посіла команда АТ «УКРТРАН-
СГАЗ»  

У жовтні у столиці демонтовано 
1862 незаконні рекламні засо-
би (РЗ), серед яких 1066 одиниць 
демонтували їхні власники.

Так, було демонтовано такі типи 
РЗ у кількості: банер – 634; виві-

ска – 355; електронне табло – 27; 
елементи благоустрою – 1; кон-
струкція на даху – 14; кронштейн 
– 87; лайтпостер, що стоїть окре-
мо, – 11; прапор, прапорець – 7; 
телевізійний екран на фасаді – 1; 

тимчасова виносна спеціальна 
конструкція – 311; транспорт – 1; 
тумба, що стоїть окремо, – 32; хол-
дер – 102; щит на фасаді – 2; щит, 
що стоїть окремо, – 277.

«Хочу подякувати за гарну роботу 
нашим працівникам та підпри-
ємцям, котрі роблять значні кроки 
назустріч. Поки що останні – в мен-
шості. Але, як відомо, кращим шля-
хом соціальної відповідальності є 
збільшення штрафних санкцій. На 
сьогодні максимальний штраф для 
юридичної особи складає 1700 грн. 
Тому є велика надія на народних 
обранців, що вони приймуть зміни 
до законів щодо збільшення штра-
фів, адже це в їхній компетенції», 
– зазначив начальник Управління 
з питань реклами КМДА Олександр 
Смирнов.

Нагадаємо, протягом вересня 
було демонтовано 1267 незаконних 
рекламних засобів, серед яких 789 
демонтовано власниками  

новиниУ Києві відбувся фінальний 
етап спартакіади  
«Здоровий киянин» 

У жовтні демонтовано 1862 
незаконні рекламні засоби 
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