
Антипаркувальних 
стовпчиків у 
столиці побільшає

Із перших днів січня у столиці відновили роботу зі встановлення 
антипаркувальних стовпчиків. Як повідомили у КК «Київавтодор»,  
дорожники працюють, зокрема, у Печерському районі.

«Ми унеможливлюємо паркування на тротуарах і робимо 
пішохідні доріжки комфортнішими і безпечнішими. За кілька 
днів дорожники Печерського району встановили більше 120 
стовпчиків. Це лише початок. Уже днями антипаркувальні 
елементи ставитимуть у Шевченківському районі – на бульварі 
Тараса Шевченка і вулиці Петлюри», – розповів заступник гене-
рального директора комунальної корпорації «Київавтодор» 
Валентин Осипов.

Стовпчики встановлюють на вулиці Грушевського та на бульварі 
Лесі Українки. Насамперед, антипаркувальні засоби з’являються 
біля зупинок громадського транспорту.

Нагадаємо, що минулого року на столичних дорогах встановили 
понад 3 850 антипаркувальних стовбців, що на пів тисячі пере-
вищує заплановану кількість. Також у 2019-му в Києві вперше 
встановили 48 велостійок, які слугують парковкою для роверів 
і антипаркувальним засобом для авто  

«Київтеплоенерго» 
здійснює коригування 
вартості опалення  
та гарячої води

Комунальне підприємство «Київ-
теплоенерго» зменшить нарахування 
за тепло та гарячу воду за грудень на 
22 – 23 %.

Наразі вже здійснюють коригування 
вартості, відповідно зменшені нара-
хування кияни отримають уже в січні 
2020 року.

Підставою для перерахунку є прийняття 24 грудня 2019 року 
Кабінетом Міністрів України постанови № 1082 «Деякі питання 
нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з 
централізованого опалення, централізованого постачання гарячої 
води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».

Постанова передбачає зміну розміру нарахувань за послуги 
з централізованого опалення та гарячого водопостачання у 
зв’язку зі зміною ціни природного газу, який використовується 
для виробництва теплоенергії, опалення та гарячої води. Пито-
ма вага природного газу в тарифах «Київтеплоенерго» складає 
близько 80%.

Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії 
споживачів Києва.

Перерахунок проведено за методикою, наданою вищезаз-
наченою урядовою постановою. Вона враховує вартість газу у 
відповідному місяці  

Як повідомили в Департаменті 
економіки та інвестицій, промоція 
Києва на одній із найбільших у світі 
виставок нерухомості у світі спри-
ятиме столичним бізнес-колам та 
міській владі у пошуку та залученні 
вітчизняних і зарубіжних інвестицій 
для спорудження в столиці нових 
інфраструктурних об’єктів. Наразі 
готується перелік проєктів, які мо-
жуть бути представлені на виставці 
«МІРІМ-2020».

Київ бере участь у MIPIM уже 
більше десяти років. У 2019 році 
ця виставка відзначила свою 30-ту 
річницю та зібрала 26 800 гравців із 
усіх секторів міжнародного ринку 
нерухомості. Головними учасни-
ками виставки виступили 5 400 
інвесторів, 560 політичних лідерів 
зі 100 країн світу.

Столиця України була представ-
лена окремим стендом із насиче-
ною програмою подій, серед яких: 
інвестиційна конференція «Kyiv as 
an Investment Gateway to Ukraine», 
відзнака мером українських ком-
паній Kyiv Friends Awards 2019, а 
також панельні дискусії за участі 

локальних та міжнародних екс-
пертів.

Київський міський голова  
Віталій Кличко особисто презенту-
вав інвестиційний потенціал Києва 
на офіційному відкритті стенду 

української столиці та представив 
переваги інвестування в Київ та 
перспективи його розвитку.

Одним із результатів участі київ-
ської делегації у «MIPIM-2019» стало 
впровадження інноваційних про-
грамних продуктів для роботи з іно-
земними інвесторами – бази даних 
FDI – найбільшої онлайн-бази даних 
за прямими іноземними інвестиці-
ями та географічної інформаційної 
системи Києва на базі платформи GIS 
Planning. Відтепер інвестиційний про-
філь української столиці доступний 
на міжнародній платформі  
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Фото КМДА

НОВИНИ Київ готується до 
участі у Міжнародній 
виставці нерухомості 
«МІРІМ-2020»

Київ готується до участі у Міжнародній виставці 
нерухомості «МІРІМ-2020», яка відбуватиметься 
10 – 13 березня у французькому місті Канни. Участь 
київської делегації для презентації економічного 
та інвестиційного потенціалу столиці передбачена 
розпорядженням КМДА № 2295.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ, 
які можуть бути включені до складу поліцейської комісії Департаменту 

стратегічних розслідувань Національної поліції України
до 01 лютого 2020 року

Мета: обрати двох представників громадськості, здатних професійно виконувати 
повноваження членів поліцейської комісії Департаменту стратегічних розслідувань 
Національної поліції України відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну 
поліцію».

Якщо Ви маєте бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, 
суспільний авторитет та виявили бажання стати членом поліцейської комісії Депар-
таменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, пропонуємо Вам до 
01 лютого 2020 року подати до Київської міської ради за адресою: вул. Хрещатик, 
36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву (із наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 4 сторінки та сторінка з інфор-
мацією про останнє місце реєстрації).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та копію довідки 
про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

3. Автобіографію (у довільній формі).
4. Копії документів про освіту.
5. Копію трудової книжки (за наявності).
6. Характеристику з місця роботи (за наявності).
7. Рекомендації (за наявності).

Довідки за телефоном: 202-76-88. 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Київська міська рада

_________________________________
(прізвище, ім ’я, по батькові заявника в родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою: 
м. Київ, ___________________________ 

контактний тел.: ___________________ 

Заява
Прошу обрати мене як представника громадськості до складу поліцейської комісії 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних».

Додатки:

 Дата    Підпис 

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», постійні по-

ліцейські комісії утворюються в органах поліції для забезпечення прозорого добору 
(конкурсу) та просування по службі поліцейських.

До складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п’ять осіб:
1) один представник, визначений Міністром внутрішніх справ України, не з числа 

поліцейських;
2) один представник, визначений керівником поліції;
3) один представник, визначений керівником відповідного територіального органу 

(закладу, установи) поліції;
4) два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською 
міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та 
моральні якості, суспільний авторитет.

Основними повноваженнями поліцейської комісії є:
1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (заклади, установи) поліції, 

крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів зі специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;

2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.
Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі.
Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить три роки.
Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії 

лише протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена 
поліцейської комісії забороняється.

Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх основних 
службових обов’язків за місцем основної роботи (служби).

Член поліцейської комісії уповноважений:
1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їхньому 

дослідженні та перевірці;
2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи 

з питань, що розглядаються;
3) вносити пропозиції щодо проєкту рішення поліцейської комісії з будь-яких 

питань та голосувати «за» або «проти» того чи іншого рішення;
4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії;
5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.
Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт 

інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі об-
ставини існують, член поліцейської комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих 
підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких 
поліцейська комісія може прийняти рішення.

Повноваження члена поліцейської комісії припиняються:
1) у разі закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії;
2) якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за 

власним бажанням;
3) якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за 

станом здоров’я;
4) якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили;
5) якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянства 

іншої держави;
6) якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено 

померлим;
7) у разі смерті члена поліцейської комісії;
8) у разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визна-

ння його недієздатним;
9) у разі застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відпо-

відальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

соціальна реклама



3

РЕКЛАМА Хрещатик Київ
10  січня 2020 р.

№ 2 (5281)

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) повідомляє, що у зв’язку зі введенням в дію з 
01.01.2020 нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвер-
дженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України від 25.01.2014 № 161/24938, з 01.01.2020 змінено реквізити 
рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Звертаємо увагу, що сплату реєстраційного внеску відповідно до оголошень про про-
ведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проєктів:

«Облаштування зони активних розваг та відпочинку з благоустроєм території у Голо-
сіївському парку імені М. Рильського»;

«Облаштування парку активного відпочинку на території Голосіївського парку імені 
М. Рильського»;

«Облаштування вуличних лав з рекламними носіями в місті Києві»; 
«Облаштування футбольного поля на території парку «Совки» у Святошинському районі»;
«Облаштування парку розваг (атракціонів) на території «Гідропарк» (о. Венеціанський)»;
«Облаштування дитячого парку розваг на території парку «Відрадний» у Солом’янському 

районі»;
«Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 

в місті Києві» (Лоти 29-31),
опублікованих у газетах «Хрещатик Київ» від 13.12.2019 № 81 (5273), 17.12.2019 № 82 

(5274) та від 24.12.2019 № 86 (5278), необхідно здійснювати за наступними реквізитами: 
отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код доходів: 
50110002, код ЄДРПОУ: 37993783, рахунок IBAN UA508999980314131934000026001.

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

Орендодавець: Печерська районна в місті Києві державна адміні-
страція (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, тел.: 280-15-39).

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Керуюча ком-
панія 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. Підвисо-

цького, 14; 
– загальна площа (корисна площа): 25,5 кв. м (18,9 кв. м); 
– тип будинку: житловий будинок;
– характеристика об’єкта оренди: нежитлові приміщення під-

вального поверху;
– технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення комунікаці-

ями): потребує ремонту (можливе підключення тепло- водо- електро- 
постачання);

– стандартизована оцінка здійснена станом на 31.10.2019 – 27,79 
грн без ПДВ (стандартизована оцінка здійснена КП «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»). 

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди: за заявою 
ініціатора, цільове використання та строк оренди –  для розміщення 
громадської організації, яка здійснює безкоштовну психологічну, 
соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію дітей-інвалідів, дітей 
з вадами розвитку; 2 роки 364 дні.

Орендна ставка: відповідно до пункту 1.2.4 додатка 3 рішення 
Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва» 
(зі змінами, далі – Положення), – 1 грн на рік без ПДВ.

Можливе альтернативне цільове використання об’єкта оренди 

(у такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватися 
відповідно до більшої орендної ставки. Примітка*).

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звернутися 
до балансоутримувача.

*Примітка: балансоутримувач надає потенційному орендарю 
доручення та документи, необхідні для проведення незалежної 
оцінки, якщо за результатом ознайомлення потенційного орендаря 
з об’єктом оренди, потенційний орендар не відмовився від наміру 
взяти майно в оренду.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 
6.1 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, 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 до-
датку 4 до Положення;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної 
плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини 
авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року: одержувач платежу – КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва»:

ІBAN № UA 733510050000026001192399100 Публічне акціонерне 
товариство «УкрСиббанк», код 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.

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 фон-
ду Святошинського району м. Києва» (вул. Симиренка, 17, тел.: 454-01-64, email: kk_orenda@ukr.net, р/р  
UA493003460000026002014276301 у AT «Альфа Банк», код банку: 300346, код ЄДРПОУ: 39607507). Характе-
ристика об’єкта оренди:

– нежитлові приміщення на першому поверсі житлового будинку, за адресою: просп. Перемоги, 75/2, за-
гальна площа – 198,0 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 3823000,00 грн (без ПДВ) 
станом на 30.11.2019, оцінка виконана СОД фізична особа-підприємець Работська К. В. Запропонована мета 
використання – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення. 
Орендна ставка – 4%. Розмір орендної плати за 1 місяць – 12 743,33 грн (без ПДВ).

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територі-
альної 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, 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.

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за телефоном до Балансоутримувача.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголо-

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

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) про результати конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  

оцінки об’єктів приватизації, що відбулися 27.12.2019

№ 
з/п

Найменування / прізвище, ім’я, 
по батькові суб’єкта оціночної 

діяльності

Найменування та площа 
об’єкта оцінки

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення незалеж-
ної оцінки

Вартість та строк 
надання послуг 
з оцінки, грн / 

календарних днів

1. ТОВ «ОЦІНКА-КОНСАЛТ» нежитлові приміщення, 
площею 761,2 кв. м 

м. Київ, вул. Архи-
пенка Олександра, 6 

(літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2000/7

2. ТОВ «Оціночна компанія 
«МІСТО»

нежитловий будинок, 
площею 141,4 кв. м

м. Київ, вул. Михайлів-
ська, 16-а (літ. І)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 2200/7

3. ТОВ «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ 
ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ «ЕВЕРЕСТ»

нежитлові приміщення, 
площею 90,4 кв. м 

м. Київ, вул. Саксаган-
ського, 69 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 1700/3

4. ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ «КАПІТАЛ»

нежитлові приміщення, 
площею 17,0 кв. м 

м. Київ, вул. Саксаган-
ського, 69 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 1200/3

5. ТОВ «ЄВРОЛІЗИНГ» нежитлові приміщення, 
площею 62,2 кв. м 

м. Київ, вул. Паньків-
ська, 10 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 1700/4

6. ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ» нежитлові приміщення, 
площею 88,8 кв. м 

м. Київ, вул. Алма- 
тинська, 105/2 

(літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 1700/3

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 квітня 2019 
року суддею Шейко Т. І. відкрито провадження в адміністративній справі  
№ 640/45/19 за позовом Антонової М. А. до Київської міської державної адмі-
ністрації про визнання незаконними та нечинними розпоряджень виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
26 квітня 2018 року № 700 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централі-
зованого опалення і централізованого постачання води комунальному підпри-
ємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київтеплоенерго»; від 23 липня 2018 року № 1294 «Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової 
енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і 
централізованого постачання гарячої води комунальному підприємству ви-
конавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київ-
теплоенерго»; від 22 грудня 2018 року № 2340 «Про встановлення тарифів на 
теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, 
послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої 
води комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської 
міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго». 

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 грудня 2019 
року в справі № 640/45/19 призначено підготовче судове засідання на 21 січня 
2020 року о 08.30 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного 
адміністративного суду міста Києва, за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 
8, корпус 1, зал судових засідань № 9.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ).

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа 

(ко-
рисна), 

кв. м

Тип 
будинку

Характерис-
тика об’єкта 

оренди

Технічний 
стан об’єкта 
й інформація 

про забез-
печення 

комунікаці-
ями

Вартість 
об’єкта орен-

ди, грн без 
ПДВ

Запропоноване ці-
льове використання 

об’єкта оренди  

Розмір старто-
вої / місячної 

орендної плати, 
грн

Орендна 
ставка у %

Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – КП «Київтеплоенерго»  (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а, 207-61-56; р/р UA 053138490000026001010006944 в  
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», КОД БАНКУ: 313849, код ЄДРПОУ: 40538421).

1. вул. Анни Ахма-
тової, 16-г 75,15 нежилий приміщення, 

1, 2 поверхи

потребує ре-
монту; тепло- 
електро- та 
водозабез-
печення в 
наявності

1 077 000,00 38. Розміщення 
суб’єктів госпо-
дарювання, що 

здійснюють побутове 
обслуговування на-

селення

3 590,00 4
30.09.2019

ПП «Альянс 
Експерт»

2. вул. Львівська, 
18 51,60 нежилий приміщення,  

1 поверх задовільний 

993 240,00

24. Розміщення офіс-
них приміщень 6 621,60 830.09.2019

ФО-П Чебаков 
О. І.

3. вул. Юрія Кон-
дратюка, 4 92,3 нежилий приміщення, 

1, 2 поверхи

потребує 
ремонту; 

тепло-  
електро- та 
водозабез-
печення в 
наявності

1 362 000,00

46. Розміщення 
пункту доочищення 
та продажу питної 
води (45,9 кв. м)  

38. Розміщення перу-
карні (46,4 кв. м) 

737,81 (на пло-
щу 20,0 кв. м) 3

30.09.2019
2 547,91 (на 
площу 25,9 

кв. м)
8

ФО-П Мовчан 
В. А.

1 711,72 (на 
площу 46,4 

кв. м)
3

Всього: 4 997,44

4. бульв. Дружби 
Народів, 8 103,9 нежилий приміщення,  

1 поверх
потребує 
ремонту 

1 798 000,00

46. Розміщення 
пункту доочищення 
та продажу питної 
води (83,9 кв. м)  

38. Розміщення перу-
карні (20,0 кв. м)

865,26 (на пло-
щу 20,0 кв. м) 3

30.09.2019
7 371,97 (на 
площу 63,9 

кв. м)
8

ФО-П Мовчан 
В. А.

765,26 (на пло-
щу 20,0 кв. м) 3

Всього: 9 102,49

5.
вул. Дніпров-

ська Набережна, 
11-а 

94,0 нежилий приміщення, 
1, 2 поверхи

потребує 
ремонту; 
тепло- та 

електроза-
безпечення в 

наявності

1 284 000,00

46. Розміщення 
пункту доочищення 
та продажу питної 
води (46,5 кв. м)  

38. Розміщення перу-
карні (47,5 кв. м) 

682,98 (на пло-
щу 20,0 кв. м) 3

30.09.2019
2 413,19  (на 
площу 26,5 

кв. м)
8

ФО-П Мовчан 
В. А.

1 711,72  (на 
площу 47,5 

кв. м)
3

Всього: 4 718,24

6. вул. Теодора 
Драйзера, 11 117,3 нежилий

приміщення,  
1 поверх, 

антресоль

потребує 
ремонту 

1 544 000,00

46. Розміщення 
пункту доочищення 
та продажу питної 
води (61,3 кв. м)  

38. Розміщення перу-
карні (56,0 кв. м) 

658,14 (на пло-
щу 20,0 кв. м) 3

30.09.2019
3 624,17 (на 
площу 41,3 

кв. м)
8

ФО-П Мовчан 
В. А.

1 842,80 (на 
площу 56,0 

кв. м)
3

Всього: 6 125,11

Балансоутримувач – КП МА «Київ» (Жуляни) (03036, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 79, тел.: 339-29-44, р/р UA583004650000000260043011721 в 
ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Києва, код банку: 300465, ЄДРПОУ: 01131514).

7.
просп. Пові-

трофлотський, 
81, літ. Г

87,0 нежилий приміщення, 
1 поверх 

задовільний,    
тепло- та 

електроза-
безпечення в 

наявності

1 185 450,00

29. Розміщення 
складу   5 927,25 6    30.06.2019

ФО-П Чебаков 
О. І.

За об’єктами поз. 1-7, зазначеними в оголошенні, можливе альтернативне використання.
Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відпо-
відність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, 
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. 
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою:  

вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.     

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Фахівці Київської міської 
лікарні ветеринарної 
медицини відвідали 
Кишинів та поділилися 
досвідом з молдовськими 
колегами

Муніципалітет Кишинева запросив представників комунального 
підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 
відвідати Республіку Молдова та обмінятися досвідом. Зокрема, 
представників муніципалітету Кишинева цікавили методики 
регуляції чисельності безпритульних тварин у столиці Молдови, а 
їх тут налічується більше 15 тисяч. Про це повідомила керівниця 
Київської міської лікарні ветеринарної медицини Наталя 
Мазур.

«Ми розуміємо, що київській службі необ-
хідно постійно вдосконалюватись і за останній 
рік ми посилено над цим попрацювали. Тому 
нам особливо приємно, що нашим практичним 
досвідом зацікавились і хочуть його впро-
ваджувати в інших країнах. Наш фахівець, 
що займається відловом, продемонстрував 
особливості цієї роботи, що має базуватися 
на принципах гуманності та обережності. За 

три дні відрядження разом ми простерилізували понад 120 собак. 
Ми провели, разом із лікарями, зустріч із радником мера Дінарієм 
Кожокару та місцевими депутатами, директором комунального 
підприємства «Regia Autosalubriate», яке займається виловом та 
стерилізацією безпритульних тварин, паном Євгенієм Аксент’євим. 
Наша команда поділилася результатами впровадження програми 
регуляції чисельності безпритульних тварин у Києві, депутати 
вирішили започаткувати будівництво центру стерилізації», – роз-
повіла Наталя Мазур.

За її словами, відбулася зустріч із мером Кишинева Іоном Чеба-
ном, який висловив сподівання на продовження співпраці з Києвом 
і намір написати відповідного листа Київському міському голові.

Молдовські колеги планують відвідати Київ та детальніше 
ознайомитись із роботою Київської міської лікарні ветеринарної 
медицини  
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 ® У Пенсійному фонді України запроваджено новий 
онлайн сервіс. 

У Києві виплачують пенсії 
повністю та пропонують 
електронну трудову книжку

НОВИНИ

Пенсійний фонд України ство-
рив новий сервіс на вебпорталі 
електронних послуг, який дозволяє 
громадянам переглядати відомості 
про трудову діяльність. У «Електро-
нній трудовій книжці» відобража-

ється інформація про всі трудові 
відносини працівника за даними 
звітних відомостей роботодавця. 
Також міститься інформація про 
сплачені страхові внески з 1998 
року. У Пенсійному фонді вважають, 

що це зручний сервіс для грома-
дян, який дозволяє дізнаватися 
детальну інформацію про свою 
трудову діяльність, а також про 
сплачені страхові внески. У разі 
втрати паперової трудової книжки, 
не потрібно витрачати час на від-
новлення даних, адже вони будуть 
збережені в електронному форматі.

Застраховані особи та робото-
давці також зможуть надавати 
інформацію про трудову діяльність 
до 1998 року у вигляді сканованих 
копій передбачених законодав-
ством документів, засвідчених 
кваліфікованим електронним під-
писом. Наразі Пенсійний фонд 
України розробляє відповідний по-
рядок. Для того, щоб скористатися 
послугою, слід зареєструватися на 
вебпорталі Фонду за допомогою 
кваліфікованого електронного 
підпису.

Крім того, у ПФУ повідомили, 
що Пенсійний фонд України про-
довжує фінансування пенсій за 
січень 2020 року. Станом на 3 січня 
виплати проводяться в повному 
обсязі відповідно до планових по-
казників. На фінансування пенсій 
спрямовано 8,8 млрд грн.

 Виплата пенсій через пошто-
ві відділення та установи банків 
здійснюється за встановленим 
графіком  
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