
У Києві відреставровано 
пам’ятку архітектури

На бульварі Тараса Шевченка, на замовлення Департаменту 
культури, завершено реставрацію будинку № 3, що є пам’яткою 
архітектури і який довгий час знаходився у незадовільному стані, 
а окремі його частини навіть в аварійному.

«За останні кілька років у місті відреставровано таку кількість 
пам’яток, скільки не реставрувалося за попередні 23 роки. І це 
вкотре говорить про відповідальність столичної влади», – про-
коментувала завершення робіт директорка Департаменту 
культури Діана Попова.

Будинок на бульва-
рі Тараса Шевченка, 
3, було збудовано у 
1897-1898 роках і 50 
років тому він став 
пам’яткою архітекту-
ри місцевого значен-
ня. У 2017-2018 роках 
тривали роботи з ре-
монту даху та пере-
криття, а у 2018-2019 
відбулася реставрація 
фасадів, встановлено 
системи сніготанен-
ня, реставровано бал-
кони. Замінено також 

водостічну систему, встановлено блискавкозахист.
Міська влада неодноразово наголошувала, що й інші власники 

історичних будівель мають відповідально ставитися до спадщини. 
А ті, хто будуть нехтувати збереженням архітектурного вигляду 
міста, мають сплачувати штрафи або повертати занедбані будівлі 
у комунальну власність  

19 січня на Водохреще 
у Києві традиційно 
відбудуться освячення 
води та купання

19 січня християни відзначають одне з найвеличніших ре-
лігійних свят – Хрещення Господнє (Водохреще). Традиційно 
в цей день у Києві відбудуться освячення води та купання у 
водах Дніпра.

Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свя-
то-Покровського Храму Української Православної Церкви на 
Оболоні о 12.00 та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення 
Господнього Православної Церкви України о 14.00.

Під час заходу буде здійснено чин освячення води за вста-
новленими канонами.

У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою 
і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.

Як відомо, в народі свято Водохреще називають Йордан або 
Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе 
найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, 
що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей 
і зберігає їх протягом року  

«Ми не зупиняємо роботи на пі-
шохідних мостах. Зокрема, на над-
земному переході поблизу кінотеатру 
«Лейпциг» встановлено більшість 
склопакетів пішохідної галереї. Також 
на завершальному етапі влашту-
вання покрівлі. Змонтовано 90% 
металоконструкцій східців», – роз-
повів генеральний директор КК 
«Київавтодор» Олександр Густєлєв.

На цьому об’єкті триває монтаж 
металоконструкцій ліфтових башт. 
А за кілька тижнів розпочинають 
скління конструкцій навколо сходів.

«На пішохідному мосту на розі 
просп. Любомира Гузара і вул. Ва-
силенка розпочинаємо встанов-
лення прогону на постійні опори. 
Незабаром монтуватимемо мета-
локонструкції сходів», – зазначив 

Олександр Густєлєв.
Обидва мости матимуть ліфти. 

Підлогу заллють спеціальним ан-
тиковзним покриттям MC-Floor 
Topspeed (Німеччина).

Аби підвищити комфорт, над-
земні переходи матимуть закриті 
галереї. Це гарантуватиме захист 
від опадів, вітру. Також конструк-
ція унеможливить потрапляння 
сторонніх предметів на проїжджу 
частину і трамвайне полотно. Для 
вентиляції передбачені вікна. Буде 
змонтовано LED-освітлення.

Мости збудовано на початку 80-х 
років, і досі на них не проводили 
капітальних ремонтів  

На вулиці Антоновича відновили асфальтне покрит-
тя. Комунальна корпорація «Київавтодор» залучила 
до робіт 18 одиниць техніки та 23 робітника. Наразі 
транспортний рух вулицею відновлений.

Нагадаємо, сьогодні о 4:15 ранку «Київтеплоенерго» 
завершило ліквідацію пошкодження трубопроводу біля 
ТРЦ «Ocean Plaza». З моменту виявлення пошкоджен-
ня увечері 13 січня три бригади «Київтеплоенерго» 
працювали в цілодобовому режимі. Було здійснено 
розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодже-
ного трубопроводу, виконано роботи з гідроізоляції 
та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено усю 

ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 
м на проїжджій частині.

Нагадаємо, пошкодження з витоком теплоносія на 
проїжджу частину, за адресою: вул. Антоновича, 176, 
сталося увечері 13 січня через зношеність мережі. 
Трубопровід діаметром 1000 мм було прокладено 
у 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. 
Одразу ж після виявлення пошкодження, клієнтів 
було перепідключено до іншого теплоджерела – СТ-
1. Станом на 9.00 завершили заповнення системи 
теплоносієм та переключення клієнтів на постійне 
джерело живлення ТЕЦ-5  
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Фото КМДА

НОВИНИ Олександр ГУСТЄЛЄВ: «Сучасні, зручні 
і доступні – над Борщагівською 
трамвайною лінією ми 
продовжуємо оновлювати 
пішохідні мости»

На вулиці Антоновича ліквідували 
пошкодження трубопроводу та відновили 
транспортний рух вулицею

Із перших днів січня триває робота над оновленням 
двох пішохідних мостів: над проспектом Леся 
Курбаса і проспектом Любомира Гузара. Уже 
виконано значний обсяг робіт, повідомили у КК 
«Київавтодор».
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Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
14 січня 2020 р. за № 3 / 6

Про внесення змін до Тарифів  
на платні послуги з медичного обслуговування,  

які надає Київська міська клінічна  
лікарня № 7

Розпорядження № 2269 від 28 грудня 2019 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої 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 затвер-
дження Положення про державну реєстрацію-нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою 
впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
14 січня 2020 р. за № 4 / 7

Про затвердження змін до Тарифів  
на платні послуги з медичного  

обслуговування, які надає Київська міська  
клінічна лікарня № 4

Розпорядження № 2270 від 28 грудня 2019 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої 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 затвер-

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
14 січня 2020 р. за № 5 / 8

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Комунальне 

некомерційне підприємство  
«Консультативно діагностичний центр»  

Солом’янського району м. Києва
Розпорядження № 2271 від 28 грудня 2019 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення 
повноважень органів виконавчої 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 здоровія та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвер-
дження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою 
впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Внести зміни до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Київська міська 
клінічна лікарня № 7, встановлених розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 
року № 171, зареєстрованим у Головному територі-
альному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 
2015 року за № 32/1143 (у редакції розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 02 червня 2017 року 
№ 664), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його 
оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Додатки не друкуються. 
З додатками можна ознайомитися  

на офіційному порталі Києва.

дження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою 
впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Внести зміни до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Консультативно-діа-
гностичний центр» Солом’янського 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 управ-
лінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за  
№ 32/1143 (у редакції розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської дер-

жавної адміністрації) від 25 січня 2017 року № 47), 
виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його 
оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Додатки не друкуються. 
З додатками можна ознайомитися  

на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 1 (1960), п’ятниця, 17 січня 2019 р.

1. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Київська міська 
клінічна лікарня № 4, встановлених розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 
року № 171, зареєстрованим у Головному територі-
альному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 
2015 року за № 32/1143, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його 
оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Додатки не друкуються. 
З додатками можна ознайомитися  

на офіційному порталі Києва.
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Оголошення орендодавця – Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України – про намір передати в 
оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

Найменування майна Адреса приміщення Загальна площа Можлива мета ви-
користання

Розмір орендної 
плати (грн / м)

Термін дії договору 
оренди

Відкритий майданчик 
№ 1 з твердим  

покриттям

02160 м. Київ,  
Харківське шосе, 48 66,0 Під складування 

матеріалів 27,90 До трьох років

Відкритий
майданчик № 3 з

твердим покриттям

02160 м. Київ,  
Харківське шосе, 48 178,5 Під складування 

матеріалів 27,90 До трьох років

Асфальтобетонний
майданчик

відкритого складу

02160 м. Київ,  
Харківське шосе, 48 120 Під склад 30,99 До трьох років

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 календарних днів після опублікування оголошення, за 
адресою: 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48. Додаткова інформація для тел.: 292-00-58.

У разі надходження двох або більше заяв на об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди.

ФОП Близнюк П. М. 27.01.2020 о 9.00 буде проводити роботи із закріплення меж-
овими знаками меж двох земельних ділянок, розташованих по вул. Прикордонна у 
Деснянському районі м. Києва. Просимо суміжних землевласників (землекористувачів): 
Київську міську раду, гр. Пікулєвич Є. В., гр. Бикову С. Д. та землекористувачів земельних 
ділянок з кадастровими номерами 8000000000:62:146:0521 та 8000000000:62:146:0519 
з’явитися за адресою: вул. Прикордонна, 20 (урочище Толока), та бути присутніми при 
виконанні вищезгаданих робіт для підписання акту приймання-передачі межових знаків.    

ФОП Близнюк П. М. 27.01.2020 о 10.00 буде проводити роботи із закріплення 
межовими знаками меж земельної ділянки, розташованої по вул. Прикордонна у Дес-
нянському районі м. Києва. Просимо суміжних землевласників (землекористувачів): 
Київську міську раду та землекористувачів земельних ділянок з кадастровими номе-
рами 8000000000:62:146:0501, 8000000000:62:146:0728 та 8000000000:62:164:0001 
з’явитися за адресою: вул. Прикордонна, 3 (урочище Толока), та бути присутніми при 
виконанні вищезгаданих робіт для підписання акту приймання-передачі межових знаків.    

Втрачений студентський квиток на ім’я Мольдерф В. О., виданий Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, 
вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об’єктів, що належать до комунальної  

власності територіальної громади міста Києва

Департамент комунальної власності м. Києва оголошує конкурс на право оренди майна 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, а саме:

– н/будівля, за адресою: вул. Польова, 5, літ. «А», с. Старі Петрівці, Вишгородський район, 
Київська обл., загальною площею 2 508,5 кв. м; 

– нежитлові приміщення, за адресою: вул. Ярославів Вал, 33, літ. В, В`, загальною площею 
20,50 кв. м;

– нежитлові приміщення, загальною площею 124,60 кв. м, на вул. Симиренка, 1 / 2, літ. А, для 
розміщення перукарні або суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
з ремонту одягу; 

– нежитлові приміщення, загальною площею 69,90 кв. м, на вул. Басейна, 1 / 2, літ. А, для розмі-
щення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування з ремонту одягу та взуття;

– нежитлові приміщення, площею 58,50 кв. м, на вул. Половецька, 25-27, літ. А, для роз-
міщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення або 
офісних приміщень.

Ознайомитися з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються претендентами 
для участі у конкурсі, можна на вебсторінці Департаменту комунальної власності м. Києва (www.
gukv.gov.ua) та на офіційному порталі Києва (www.kyivcity.gov.ua).  

Повідомлення про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  
«Схеми розміщення гаражів та автостоянок у м. Києві»

Повна назва документа державного планування, що пропонується: «Схема розміщення гаражів та 
автостоянок в м. Києві».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Київська 
міська рада.

Процедура громадського обговорення здійснюється у відповідності до ЗУ «Про стратегічну еколо-
гічну оцінку»:

1. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, від-
повідно п. 5 ст. 10. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – 15 днів з дня її оприлюднення на 
офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської 
міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

2. Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати до вказаного Департа-
менту містобудування та архітектури в письмовій формі зауваження і пропозиції до заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки Схеми розміщення гаражів та автостоянок у м. Києві. Пропозиції і 
зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

3. Ознайомитись із заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна на офіційному 
сайті Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

4. Отримати інформацію щодо розробки зазначеної містобудівної документації можна у вказаному 
Департаменті містобудування та архітектури за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 37, 
щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

5. Пропозиції подаються у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітектури, за 
адресою: 01001, м. Київ. вул. Хрещатик, 32 – протягом 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): www.kga.gov.ua.

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:

– вбудовані нежитлові приміщення, загальною (корисною) площею 185,60 кв. м, що розташовані на першому 
поверсі житлового будинку на вул. Поліській, 14; 

з метою розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 
тощо, строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 5 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта 
задовільний, комунікації наявні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.05.2019 становить 3 177 470,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом 
оціночної діяльності ТОВ «Глобал Апрайзер Груп». Орендна плата за базовий місяць становить 13 239,46 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 рішенням 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 Балансоутримувача.
Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району  

м. Києва» (Харківське шосе, 148-а, п/р UA253226690000026000300840576 в ТВБВ № 10026/045 філії ГУ по  
м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО: 322669, код ЄДРПОУ: – 39604270, ІПН: 396042726512, 
тел.: 563-32-00, e-mail: arendadarnytsia@ukr.net). Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду – 10 
робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. 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.

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).

Місцезна-
ходження

Загальна 
площа 

(корис-
на) кв. м

Тип бу-
динку

Характе-
ристика 
об’єкта 
оренди

Технічний 
стан об’єкта й 

інформація про 
забезпечення 
комунікаціями

Вартість 
об’єкта 
оренди, 
грн без 

ПДВ
Запропоноване ці-

льове використання 
об’єкта оренди  

Розмір 
стартової 
/ місячної 
орендної 

плати, грн

Орендна 
ставка у % 

ФотоДата 
оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – Київська міська клінічна лікарня № 10 (м. Київ, проспект Голосіївський, 59-б, тел.: 525-32-73;  
п/р UA488201720314251001203024077  в ГУДКСУ у м. Києві, код банку: 820172, код ЄДРПОУ: 01993931).

1.

просп.  
Голосі-

ївський,  
59-б,  
літ. А

32,70 нежи-
лий

примі-
щення, 2 
поверх

задовільний

691 120,0 22. розміщення 
суб’єктів господа-
рювання, що діють 
на основі приватної 

власності та про-
вадять господарську 
діяльність з медичної 
практики у лікуваль-
но-профілактичних 

закладах

6 335,27 11

31.10.2019

ТОВ  «КОА-
ПРИ Д»

Балансоутримувач – Ритуальна служба Спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств кому-
нально-побутового обслуговування  (м. Київ, 01054, вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14, тел.: 482-16-62;  

№ UA093007110000026007060256988 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку: 300711), код ЄДРПОУ: 03358475).

2.

вул. 
Стеценка,  
20-а, літ. 

В, будівля 
головного 

корпусу 
№ 1

92,10 нежи-
лий 1 поверх 

задовільний, 
має електропос-

тачання, енер-
гопостачання, 

водопостачання, 
теплопоста-

чання

753 310

  29. Розміщення  
складу 3 766,55   6 %

30.09.2019

ТОВ «Сто-
ун Брідж»

Балансоутримувач – Комунальне автотранспортне підприємство № 273904 (03066, м. Київ, вул. Охтирська, 8,  
тел.: 257-50-14, код ЄДРПОУ: 05433011, р/р UA733007110000026008052620350 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

3.
вул. Охтир-

ська, 8, 
літ. В

155,1 нежи-
лий 1 поверх 

задовільний, 
має електропос-

тачання

1 663 000,00
 8. Розміщення  

майстерень, що 
здійснюють технічне 

обслуговування та 
ремонт автомобілів

13 858,33   10 %
31.10.2019

ТОВ 
«Альянс 

Експерт»

4.
вул. Охтир-

ська, 8, 
літ. В

56,7 нежи-
лий 1 поверх 

задовільний, 
має електропос-

тачання

601 000,00
 8. Розміщення  

майстерень, що 
здійснюють технічне 

обслуговування та 
ремонт автомобілів

5 008,33   10 %
30.09.2019

ТОВ 
«Альянс 

Експерт»

Балансоутримувач – КП «Київжитлоспецексплуатація» (м. Київ, вул. Володимирська, 51-а, тел.: 234-23-24;  
п/р UA793057490000002600230946101 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ, код банку: 0, код ЄДРПОУ: 03366500).

5.

просп. 
Свободи, 
26, літ. Б 

(прибудо-
ва)

83,20 нежи-
лий 1 поверх 

потребує ре-
монту, комуніка-

ції в наявності    

773 299,0 10. Розміщення  
суб’єкта господарю-
вання, що здійснює 

діяльність зі збору та 
сортування вторин-

ної сировини

16 110,39   25 %
31.08.2019

УУБ «Капі-
тал»

6.
вул. Вер-
бицького, 
32, літ. А 

76,90 нежи-
лий 2 поверх 

потребує ре-
монту, комуніка-

ції в наявності    

1 085 000,0 38. Розміщення  
суб’єкта господарю-
вання, що здійснює 

побутове обслугову-
вання населення

3 616,67   4 %30.09.2019

ПП «Альянс 
Експерт»

7.
вул. Бул-

гакова, 13, 
літ. А 

34,20 нежи-
лий 2 поверх 

потребує ре-
монту, комуніка-

ції в наявності    

345 000,0

29. Розміщення  
складу 1 725,0   6 %31.08.2019

ПП «Альянс 
Експерт»

8.
вул. Якуба 
Коласа, 8, 

літ. А 
196,80 нежи-

лий
1, 2  

поверхи 

потребує ре-
монту, комуніка-

ції в наявності    

2 956 000,0

29. Розміщення  
складу 14 780,0   6 %

31.10.2019

ТОВ «Три-
бьют-Кон-
салтинг»

9.
вул. Якуба 
Коласа, 8, 

літ. А 
45,30 нежи-

лий
1, 2  

поверхи

потребує ре-
монту, комуніка-

ції в наявності    

694 000,0

29. Розміщення  
складу 3 470,0   6 %

31.10.2019

ТОВ «Три-
бьют-Кон-
салтинг»

10.
вул. Ба-

сейна, 1/2, 
літ. А 

46,20 нежи-
лий 1 поверх 

потребує ре-
монту, комуніка-

ції в наявності    

1 789 000,0
47. Проведення  
виставок обра- 

зотворчої продукції, 
виробленої в Україні

4 472,50   3 %31.07.2019

ПП «Альянс 
Експерт»

Щодо позиції 1 – альтернативне використання об’єкта оренди не застосовується.
За об’єктами поз. 2 – 10, зазначеними в оголошенні, можливе альтернативне використання.
Строк оренди – 2 роки 364 дні. Строк оренди п. 5 – 5 років.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста 

Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала 
позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки май-
на, 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, телефони для довідок: 202-61-76, 202-61-77, 202-61-96.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 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
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