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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
8 березня 2019 року м.Київ № 514
Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів Президента України на чергових виборах
Президента України 31 березня 2019 року
Розглянувши подання суб’єктів подання кандидатур до складу
окружних виборчих комісій з виборів Президента України на
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року про
заміну членів окружних виборчих комісій, особисту заяву члена
окружної виборчої комісії про складення ним своїх повноважень
та у зв’язку з прийняттям Центральною виборчою комісією
постанов від 8 березня 2019 року № 509 «Про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України Гнапа Дмитра
Володимировича на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року», № 510 «Про скасування реєстрації
кандидата на пост Президента України Добродомова Дмитра
Євгеновича на чергових виборах Президента України 31 березня
2019 року» та № 511 «Про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України Мураєва Євгенія Володимировича на
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року»,
відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої,
частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої,
сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, частин четвертої – шостої, дев’ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента
України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 5, 6 статті 18
Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів
Президента України на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 18 лютого 2019 року № 331 «Про
утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента
України на чергових виборах Президента України 31 березня
2019 року», згідно з додатками 1 – 22.
2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України,
до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про
такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.
3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації
для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а
також у двох примірниках окружним виборчим комісіям з виборів
Президента України.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК
Додаток 22
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 березня 2019 року № 514
ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій
з виборів Президента України
на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року
м. Київ
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 211
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Гавриленко Віталій Миколайович, 1966 року народження – від
кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Дорохов Дмитро Юрійович, 1993 року народження – від
кандидата на пост Президента України Гнапа Д.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата
на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру
такого члена було включено до складу виборчої комісії).

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
11 березня 2019 року м.Київ № 520
Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів Президента України на чергових виборах
Президента України 31 березня 2019 року
Розглянувши подання суб’єктів подання кандидатур до складу
окружних виборчих комісій з виборів Президента України на
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року
про заміну членів окружних виборчих комісій, особисті заяви
членів окружних виборчих комісій про складення ними своїх
повноважень та звернення окружних виборчих комісій про
дострокове припинення повноважень членів цих комісій, які
двічі і більше разів не з’явилися на засідання виборчої комісії
без поважних причин, разом з доданими до них матеріалами,
відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини другої,
частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої,
сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, частин четвертої – шостої, дев’ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента
України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 5, 6 статті 18
Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів
Президента України на чергових виборах Президента України
31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 18 лютого 2019 року № 331 «Про
утворення окружних виборчих комісій з виборів Президента
України на чергових виборах Президента України 31 березня

Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 212
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Гончаренко Вікторія Вікторівна, 1980 року народження – від
кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П. (у
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).
Включити до складу цієї комісії:
Найдьонов Олександр Володимирович, 1983 року народження
– від кандидата на пост Президента України Безсмертного Р.П.
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Шевченко Сергій Володимирович, 1969 року народження – від
кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 213
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Перникоза Сергій Володимирович, 1984 року народження –
від кандидата на пост Президента України Гнапа Д.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Сторч Ігор Михайлович, 1963 року народження – від кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата
на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру
такого члена було включено до складу виборчої комісії).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 214
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Саковський Євгеній Петрович, 1982 року народження – від
кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 215
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Зубенко Володимир Олександрович, 1977 року народження –
від кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Лащіва Юлія Валентинівна, 1972 року народження – від кандидата на пост Президента України Ригованова Р.О. (у зв’язку з
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом,
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).
Включити до складу цієї комісії:
Фоменко Віктор Юрійович, 1990 року народження – від кандидата на пост Президента України Ригованова Р.О.
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 216
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Болсуновський Олександр Михайлович, 1966 року народження – від кандидата на пост Президента України Мураєва
Є.В. (у зв’язку з прийняттям рішення про скасування реєстрації
кандидата на пост Президента України, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої
комісії).
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Кульбач Наталія Миколаївна, 1990 року народження – від
кандидата на пост Президента України Купрія В.М. (у зв’язку з
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом,
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).
Включити до складу цієї комісії:
Школьний Богдан Анатолійович, 1979 року народження – від
2019 року», згідно з додатками 1 – 15.
2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України,
до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про
такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.
3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації
для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а
також у двох примірниках окружним виборчим комісіям з виборів
Президента України.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК
Додаток 15
до постанови Центральної виборчої комісії
від 11 березня 2019 року № 520
ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів
Президента України
на чергових виборах Президента України 31 березня
2019 року
м. Київ
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України

кандидата на пост Президента України Купрія В.М.
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 217
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Коцюба Богдан Геннадійович, 2000 року народження – від
кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 218
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Ткаченко Олексій Вікторович, 1982 року народження – від
кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 219
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Ванін Віталій Володимирович, 1969 року народження – від
кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Фінько Максим Сергійович, 1987 року народження – від
кандидата на пост Президента України Гнапа Д.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата
на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру
такого члена було включено до складу виборчої комісії).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 220
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Абашев Ренат Робертович, 1968 року народження – від кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку з
прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 221
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Верещагін Сергій Германович, 1988 року народження – заступник голови комісії, від кандидата на пост Президента України
Мураєва Є.В. (у зв’язку з прийняттям рішення про скасування
реєстрації кандидата на пост Президента України, за поданням
якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).
Призначити заступником голови комісії члена цієї комісії:
Дмитренко Євгеній Олегович, 1987 року народження – від
кандидата на пост Президента України Бойка Ю.А.
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 222
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Лабоженко Олександр Дмитрович, 1996 року народження – від
кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 223
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Даниленко Тетяна Георгіївна, 1956 року народження – від
кандидата на пост Президента України Мураєва Є.В. (у зв’язку
з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на
пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчої комісії).
Секретар Центральної виборчої комісії
Н. БЕРНАЦЬКА
територіального виборчого округу № 213
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Хмель Іван Васильович, 1980 року народження – голова
комісії, від кандидата на пост Президента України Киви І.В. (у
зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).
Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії:
Кілічава Тетяна Михайлівна, 1977 року народження – від
кандидата на пост Президента України Киви І.В.
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Коломієць Тетяна Анатоліївна, 1958 року народження –
секретар комісії, від кандидата на пост Президента України
Богословської І.Г. (у зв’язку з двома і більше неявками на засідання комісії без поважних причин).
Призначити секретарем комісії члена цієї комісії:
Накалюжний Олексій Іванович, 1975 року народження – від
кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Костенко Ярослав Вадимович, 1998 року народження – від
кандидата на пост Президента України Скоцика В.Є. (у зв’язку з
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом,
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до
складу виборчої комісії).
Включити до складу цієї комісії:
Зайченко Наталія Миколаївна, 1957 року народження – від
кандидата на пост Президента України Скоцика В.Є.
Припинити достроково повноваження члена комісії:
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Гуленко Валерія Олександрівна, 1999 року народження – від
кандидата на пост Президента України Купрія В.М. (у зв’язку
з двома і більше неявками на засідання комісії без поважних
причин).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 214
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Чепурний Артем Сергійович, 1993 року народження – голова
комісії, від кандидата на пост Президента України Мороза О.О.
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії
суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було
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включено до складу виборчої комісії).
Включити до складу комісії та призначити головою цієї комісії:
Куцаков Олексій Анатолійович, 1964 року народження – від
кандидата на пост Президента України Мороза О.О.
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 221
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Балаба Ярослав Олександрович, 1993 року народження –
від кандидата на пост Президента України Наливайченка В.О.
(у зв’язку з двома і більше неявками на засідання комісії без

поважних причин).
Окружна виборча комісія з виборів
Президента України
територіального виборчого округу № 222
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Пустовіт Юрій Олександрович, 1996 року народження – від
кандидата на пост Президента України Наливайченка В.О. (у
зв’язку з двома і більше неявками на засідання комісії без поважних причин).
Секретар Центральної виборчої комісії
Н. БЕРНАЦЬКА

РЕКЛАМА
Конкурсна комісія, утворена розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 02.04.2015
№ 307 (в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.03.2016 № 129),
відповідно до рішення Київради від 26.12.2014
№ 865/865, оголошує про результати конкурсу
проектів з реалізації енергоефективних заходів
у житлових будинках міста Києва, в яких створені
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,
а також у кооперативних будинках.
Переможцями Конкурсу проектів з реалізації
енергоефективних заходів у житлових будинках міста
Києва, в яких створені об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних
будинках 2019 року, визнано:
1. ОСБН «Китаїв», просп. Науки, 94/5
2. ЖБК «Річковик-3», просп. Володимира Маяковського, 93-А
3. ОСББ «Міцність», вул. Бастіонна, 15
4. ОСББ «Осокорки-Київ», вул. Бориса Гмирі, 3
5. ОСББ «Микільсько-Слобідська 2Б», вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б
6. ОСББ «Лобановського 130», просп. Валерія
Лобановського, 130
7. ЖБК «Колос-2», вул. Златопільська, 4-К
8. ОСББ «Ваіценко 5», вул. Григорія Ващенка, 5
9. ОСББ «Гашека, 18», бульв. Ярослава Гашека, 18
10. ОСББ «Наш дім 2016», вул. МиколиУшакова,
14-А
11. ОСББ «Промінь-2006», вул. Леоніда Первомайського, 5-А
12. ОСББ «Локомотив Київ», вул. Андрія Головка, 31
13. ЖБК «Техніка», вул. Березняківська, 14
14.ЖБК «Поліграфіст», вул. Полярна, 3
15.ОСББ «Рідний дім-73/1», вул. М. Закревського, 73/1
16. ОСББ «Лісківська 12», вул. Лісківська, 12
17. ОСББ «Урлівська 40», вул. Урлівська, 40
18. ОСББ «Деміївська Слобода», вул. Деміївська, 13
19. ЖБК «Залізничний-9», вул. Академіка Щусєва, 36
20. ОСББ «Драгоманова 6/1, вул. Михайла Драгоманова 6/1
21. ОСББ «Русанівський бульвар 9», бульв. Русанівський, 9
22. ОСББ «Богатир», вул. Богатирська, 18-А
23. ОСББ «Почайнинська 70», вул. Почайнинська, 70
24. ОСББ «Донецька 8А», вул. Донецька, 8-А
25. ЖБК «Хімік-10». просп. Володимира Маяковського, 22,24
26. ОСББ «Чавдар 2», вул. Єлизавети Чавдар, 2
27. ЖБК «Оболонь-12», вул. Героїв Дніпра, 1
28. ЖБК «Дніпро 12», вул. Героїв Дніпра, 12-Б
29. ЖБК «Виноградар-10», просп. Правди, 62-Б
30. ОСББ «Давидова, 6», бульв. Ігоря Шамо, 6
31. ЖБК «Оболонь-5», просп. Оболонський, 22-Б
32. ОСББ «Ушакова 18», вул. Миколи Ушакова, 18
33. ОСББ «Флоренції 5», вул. Флоренції, 5
34. ОСББ «Урлів Град», вул. Урлівська, 38
35. ЖБК «Електрон». Харківське шосе, 2-А
36. ЖБК «Ромашка-3», вул. Ревуцького, 44

37. ОСББ «Ізумруд», вул. Академіка Заболотного, 30
38. ОСББ «ГС10A-Старт», просп. Героїв Сталінграда, 10-А, корп. 6, 7
39. ЖБК «Вагоноремонтник-1», вул. Райдужна, 3
40.ОСББ «Маяк-6», вул. Каштанова, 15, 15-А, 15-Б
41. ОСББ «Сирець 9», вул. Володимира Сальського, 9/27-А
42. ОСББ «Флоренції 9», вул. Флоренції, 9
43. ОСББ «Данькевича 10», вул. Костянтина
Данькевича, 10
44. ЖБК «Хімік-12», вул. Миколи Закревського,
19, 23
45. ЖБК «Дніпровський», вул. Братиславська, 2
46. ОСББ «Темп-6», вул. Кубанської України, 37
47. ОСББ «Юнал», вул. Анрі Барбюса, 40
48. ОСББ «Котельникова-31», вул. Михайла
Котельникова, 31
49. OK ЖБК «Хімік-14», вул. Оноре де Бальзака,
18, 24
50. ЖБК «Дніпровський-2», вул. Шолом Алейхема, 14
51. ЖБК «Знання», вул. Йорданська, 9-Д
52. ОСББ «Бажана 12», просп. Миколи Бажана,12
53. ОСББ «Наше майбутнє», пл. Оболонська, 2-А
54. ЖБК «Автомобіль», ЖБК «Економіст-72»,
вул. Полярна, З
55. ЖБК «Темп», вул. Ентузіастів, 33
56. ОСББ «Бажана 14», просп. Миколи Бажана, 14
57. ЖБК «Дніпрові хвилі», вул. Ентузіастів, 47
58. ОСББ «Зої Гайдай 7», вул. Зої Гайдай, буд. 7
59. ОСББ «Русанівська затока», вул. Євгена
Сверстюка, 52-В
60. ОСББ «Калина», вул. Лариси Руденко, 21
61. ОСББ «Яскравий-1», вул. Сім’ї Кульженків, 33
62. ОСББ «Гончара 62», вул. Олеся Гончара, 62
63. ЖБК «Домобудівельник», вул. Ентузіастів, 25/2
64. ЖБК «Зв’язківець», просп. Героїв Сталінграда, 15-Б
65. ЖБК «Шовковик-4», вул. Райдужна, 17
66. ЖБК «Печерський-11», вул. Йорданська, 7
67. ОСББ «Тургенєвська 28А-30А», вул. Тургенєвська, 28-А, 30-А
68. ОСББ «Дім», бульв. Перова, буд. 13/2
69. ЖБК «Восток-2», просп. Лісовий, 6
70. ОСББ «Квітневий-6», пров. Квітневий, 6
71. ОСББ «Художник», вул. Велика Васильківська, 124
72. ЖБК «Суднобудівник-15», вул. Райдужна, 71
73. ЖБК «Імпульс», вул. Героїв Севастополя, 9
74. ОСББ «Паньківщина 17/4», вул. МикільськоБотанічна, 17/4
75. ОСББ «Кут», просп. Петра Григоренка, 15
76. ЖБК «Київ-9», просп. Правди, 4-А, вул. Западинська, 5-А, 7
77. ЖБК «Академічний-10», вул. Наталії Ужвій, 10
78. ОСББ «Квазар 10», вул. Бережанська, 12-А
79. ОСББ «Вікторія», вул. Шолом Алейхема, 17-Б
80. ОСББ «Авіатор-17», вул. Ірпінська, 63-А
81. ЖБК «Приборист 5», вул. Лук’янівська, 21
82. ЖБК «Кристал-16», просп. Володимира Маяковського, 4
83. ОСББ «ЖБК-28», вул. Катерини Білокур, 5/17
84. ЖБК «Швейник», вул. Академіка Курчатова, 3-А
85. ОСББ «Дім-ранок», бульв. Академіка Вернадського, 57

86. ОСББ «Замок Лева», вул. Леваневського, 9
87. ОСББ «Оазис 2016», просп. Героїв Сталінграда, 8, корп. 6
88. ЖБК «Суднобудівник-13», вул. Райдужна, 35
89. ЖБК «Кристал-8», просп. Правди, 78
90. ОЖБК «Граніт», вул. Остапа Вишні, 7
91. ЖБК «Квазар-12», пров. Квітневий, 1-Б
92. ЖБК «Арсеналець-30», вул. Милославська,
17, 19, 21
93. ОСББ «Воскресенська 14 Е», вул. Воскресенська, 14-Е
94. ЖБК «Шовковик-8», вул. Миколи Закревського, 35-А
95. ОСББ «Господарник», вул. Бориса Гмирі, 15
96. ЖБК «Машинобудівник», вул. Велика Васильківська, 101
97. ОСББ «Будинок Бикова», вул. Ованеса Туманяна, 8
98. ЖБК «Кристал-24», вул. Градинська, 6
99. ОСББ «Мишуги 1/4», вул. Олександра Мишуги, 1/4
100. ОСББ «Київське Академічне», вул. Олеся
Гончара, 41 -А
101. ЖБК «Молодіжний-12», вул. Антоновича, 160
102. ОСББ «Наш дім-34», вул. Миколи Ушакова,
34-А
103. ЖБК «Октава-2», вул. Вікентія Беретті, 3
104. ЖБК «Зірка-2», просп. Оболонський, 5-А
105. ОСББ «Житловий комплекс Перовський»,
бульв. Перова, 10-А (просп. Алішера Навої, 69)
106. ЖБК «Домобудівник-7», вул. Райдужна, 37
107. ОСББ «Арован», просп. Героїв Сталінграда,
12-Д
108. ОСББ «Авіатор 4», просп. Перемоги, 93
109. ЖБК «Кондитер», вул. Академіка Курчатова, 13
110. ОСВБ «Марс 4», вул. Русанівська набережна, 14/1
111. ЖБК «Восход», вул. Ентузіастів, 29/2
112. ЖБК «Іскра», вул. Тульчинська, 3
113. ОСББ «Відродження», вул. Шолом Алейхема, 16
114. OK ЖБК «Знання АНУ», вул. Богдана Хмельницького, 88-92
115. ОСББ «Клен», вул. Михайла Драгоманова,
14-А
116. ЖБК «Молодіжний 11», просп. Володимира
Маяковського, 30-А
117. ЖБК «Хімік-4», вул. Йорданська, 17
118. ОСББ «Скарб», просп. Петра Григоренка, 38-А
119. ОСББ «Поетичне», вул. Здолбунівська, 13
120. ЖБК «Червона зірка», вул. Політехнічна, 5
121. ОСББ «Київські каштани», вул. Пушкінська, 8-Б
122. ОК «Більшовик-7», вул. Тетяни Яблонської, 2
123. ЖБК «Арсеналець-25», вул. Архітектора
Ніколаєва, 3-Б
124. ОСББ «Драгомирова-4», вул. Драгомірова, 4
125. ОСББ «Шумського 5», вул. Юрія Шумського, 5
126. ЖБК «Держплановець-2», вул. Антоновича, 88
127. ОСББ «Затишна оселя-14», вул. Костянтина
Данькевича, 14
128. ОСБб «Родинна оселя», вул. Ніжинська, буд.5
129. ОСББ «Оберіг на Позняках», просп. Миколи
Бажана, 16
130. ОСББ «Акон-140», вул. Антоновича, 140
131. ЖБК «Квазар-3», вул. Наталії Ужвій, 4-А

132. ОСББ «Урлівська-34», вул. Урлівська, 34
133. ОСББ «Шумського 1Б», вул. Юрія Шумського, 1-Б
134. ОСББ «Аскольд», вул. Русанівська набережна, 24/51
135. ОСББ «Воскресенська 14 Б», вул. Воскресенська, 14-Б
136. ЖБК «Октава-5», вул. Милославська, 37
137. ОСББ «Моноліт», вул. Михайла Котельникова, 33
138. ЖБК «Суднобудівник-17», вул. Миколи Закревського, 57
139. ОСББ «Воскресенська 12 А», вул. Воскресенська, 12-А
140. ОСББ «Святошин», вул. Академіка Єфремова, 27
141. ОСББ «Весна», вул. Рахманінова, 30/13
142. ЖБК «Квазар-6», вул. Лук’янівська, 11
143. ЖБК «Зварювальник-1», вул. Дніпровська
набережна, 13
144. ЖБК «Київ-8», просп. Правди, 37-А
145. ОСББ «Позняки-Комфорт», вул. Михайла
Драгоманова, 6-А
146. ОСББ «Магнат», вул. Юрія Шумського, 1 -А
147. ОСББ «Флагман», вул. Михайла Драгоманова, 8-А, 8-Б
148. ОСББ «Сонячний», просп. Володимира
Маяковського, 91-В
149. ЖБК «Річковик-2», вул. Миколи Закревського, 85
150. ОСББ «Вишняківська-9», вул. Вишняківська, 9
151. ОСББ «Оболонська домівка», вул. Героїв
Сталінграда, 18-А
152. ОСББ «Весна 136», вул. Велика Васильківська, 136
153. ЖБК «Арсеналець-19», просп. Героїв Сталінграда, 41
154. ОСББ «Вікторія», вул. Прорізна, 10
155. ОСББ «Воскресенська 12Г», вул. Воскресенська, 12 -Г
156. ОСББ «Башта на Давидова 12», бульв. Ігоря
Шамо, 12
157. ЖБК «Академічний-9», вул. Теодора Драйзера, 1/25, вул. Теодора Драйзера, 3, вул. Миколи
Закревського, 23-А
158. ЖБК «Буревісник-4», просп. Романа Шухевича, 30
159. ОСББ «Каштан», вул. Велика Васильківська, 94
160.ОСББ «Академіка Вільямса № 17/11, корп.
1», вул. Академіка Вільямса, 17/11, корп. 1; ОСББ
«Академіка Вільямса № 15, корп. 1», вул. Академіка
Вільямса, 15, корп. 1; ОСББ «Лікоград-1», вул. Маршала Конєва, 9, вул. Академіка Вільямса, 15, корп. 3.
161. ОСББ «Текстильник», бульв. Лесі Українки, 15
162. ЖБК «Медик», вул. Андрія Головка, 1
163. ОСББ «Печерськ», вул. Старонаводницька,
4-В
164. ОСББ «Світ сусідства», пл. Оболонська, 5
165. ОСББ «Зоряне», просп. Валерія Лобановського, 9/1
166. ОСББ «Ревуцького 27», вул. Ревуцького, 27
167. ОСББ «Антоновича, 122», вул. Антоновича,
буд. 122
168. ЖБК «Концертний-1», вул. Йорданська, 9-А

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нежитлових приміщень, які перебувають на балансовому утриманні Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації. Перелік об’єктів наведений нижче.
Конкурс відбудеться об 11.00 05 квітня 2019 року в приміщенні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, фойє актової зали на 2 поверсі.
Конкурсна документація та інші матеріали оформляються відповідно до вимог додатку 2 до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (у редакції рішення Київської міської ради від 06.12.2018 № 253/6304).
Місце подання конкурсної документації: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, кім. 210 (пн. – чт. з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45).
Кінцевий термін подання конкурсної документації до 18.00 01.04.2019 року.
Інформація про об’єкт оренди
п/н

Площа, кв. м
Адреса, тип
будинку

загальна

корисна

Технічна
характеристика
(поверх, стан
об’єкта, наявність
комунікацій)

Оціночна вартість станом на

Цільове використання

Стартовий
розмір
орендної
плати

Авансовий орендний платіж для участі
у конкурсі
Строк
оренди

Умови конкурсу

Крок аукціону
Розмір, грн,
без ПДВ

Реквізити для внесення
платежу

основні

додаткові

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Печерський
узвіз, 13,
адміністративний
будинок

274,2

274,2

нежитлові приміщення, на 2
поверсі школи І-ІІІ
ступенів № 134
ім. Ю. ГагарІна.
Технічний стан
приміщень -задовільний

Станом на
31.03.20176763000,00 грн
без ПДВ за

Для розміщення
фізкультурноспортивного закладу, діяльність
якого спрямована
на організацію та
проведення занять
різними видами
спорту (проведення
занять зі східних
єдиноборств).
Погодинна оренда
(понеділок-четвер
з 19.00 до 20.00,
чотири години на
тиждень)

619,94
без
ПДВ

1 рік (крім
літніх
канікул)

Мінімальний – 5% і
не більше
ніж 10 %
найбільшого
стартового
розміру
орендної
плати відповідно до
запропонованого
учасниками
конкурсних
пропозиціях
цільового
призначення
приміщення

Стартова
орендна плата
за 4 місяці, але
не менше ніж
4173,00 грн
Див. Примітку

Призначення платежу:
авансова орендна плата для участі у конкурсі
на право оренди майна
комунальної власності
Одержувач:
Управління освіти та
інноваційного розвитку
Печерської районної в
місті Києві державної
адміністрації, р/р
31559241390740, банк
ГУ ДКСУ у Печерському
районі м.Києва,
МФО 820019, код за
ЄДРПОУ 39833860, ІПН
398338626555,
№ свідоцтва платника
ПДВ 200229439

– укладання договору оренди з переможцем конкурсу відповідно до умов Типової форми договору про
передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 21.04.2015 № 415/1280 із змінами до нього та виконання його умов;
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця, але не менше стартової;
– компенсація потенційним орендарем витрат орендодавця або іншого суб’єкта на здійснення незалежної
оцінки об’єкта оренди (передує укладанню договору оренди);
– протягом місяця після укладання договору оренди орендар зобов’язаний застрахувати об’єкт оренди не
менше ніж його вартість за висновком або актом оцінки майна на користь підприємства – балансоутримувача, надати страховий поліс або договір і платіжне доручення про сплату страхового внеску орендодавцю
та підприємству балансоутримувачу, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь
строк оренди об’єкт був застрахований);
– орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць;
– компенсація потенційним орендарем витрат на опублікування оголошень про вивчення попиту на об’єкт
оренди та інформації про конкурс в газеті «Хрещатик» (передує укладанню договору оренди);
– використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
– забезпечення орендарем зобов’язання по сплаті орендної плати у вигляді авансової орендної плати в
розмірі не менш ніж орендна плата за два місяці (сплачується протягом 10 календарних днів з дати підписання договору);
– сума авансової орендної плати для участі у конкурсі враховується переможцю конкурсу в рахунок орендної плати за останні місяці строку дії договору оренди;
– авансова орендна плата не повертається переможцю або іншим учасникам конкурсу, яким пропонувалось підписати договір оренди, у разі не підписання ними договору оренди;
– сума авансової орендної плати для участі у конкурсі повертається підприємством -балансоутримувачем
протягом трьох робочих днів іншим учасникам конкурсу, після отримання повідомлення орендодавця.

–

Примітка. 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 № 415/1280 (у редакції рішення Київської міської ради від
20.12.2018 № 476/6527) і отримала позитивний висновок рецензента щодо оцінки майна, не вимагається надання документа про сплату авансової орендної плати. Від особи, яка зверталась із заявою згідно з пунктом 7.5 цього Положення, необхідною умовою для участі
у конкурсі є подача документа про сплату другої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

4

РЕКЛАМА

Хрещатик Київ
15 березня 2019 р.
№4 (5196)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нежнтлових приміщень, які перебувають на балансовому утриманні комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Печерського району м. Києва». Перелік об’єктів наведений нижче.
Конкурс відбудеться об 11.00 05 квітня 2019 року в приміщенні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, фойє актової зали на 2 поверсі.
Конкурсна документація та інші матеріали оформляються відповідно до вимог додатку 2 до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (у редакції рішення Київської міської ради від 06.12.2018 № 253/6304).
Місце подання конкурсної документації: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, кім. 210 (пн. – чт. з 9.00 до 18.00. пт. з 9.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45).
Кінцевий термін подання конкурсної документації до 18.00 01.04.2019 року.
Авансовий орендний платіж для участі
у конкурсі

Інформація про об’єкт оренди
Площа, кв. м

п/н
Адреса, тип
будинку

загальна

корисна

Технічна
характеристика
(поверх, стан
об’єкта, наявність
комунікацій)

Оціночн а вартість станом на

Цільове використання

Стартовий
розмір
орендної
плати

Строк
оренди

Умови конкурсу

Крок аукціону
Розмір, грн,
без ПДВ

Реквізити для внесення
платежу

основні

додаткові

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Кловський
узвіз, 17
житловий
будинок

26,8

25,0

Вбудовані
нежитлові приміщення, на 8
поверсі,технічне
обладнання відсутнє, комунікації
наявні (необхідне
відновлення їх
роботи)
Технічний стан
приміщень – задовільний

Станом на
30.04.2018
494700,00 грн
без ПДВ

Використання
приміщень фізичними особами,
що проживають у
багатоквартирному
будинку, для побутових потреб

2916,51
без
ПДВ

2 роки
364 дні

Стартова
орендна плата
за 4 місяці, але
не менше ніж
4173,00 грн
Див. Примітку

вул. Глазунова, 4/47,
житловий
будинок

62,6

62,6

Вбудовані нежитлові приміщення,
на підвальному
поверсі, технічне
обладнання відсутнє, комунікації
наявні.
Технічний стан
примішеня – задовільний (потребує
ремонту)

Станом на
31.05.2018
1025900,00 грн
без ПДВ

Розміщення
тренажерних залів,
суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у
сфері освіти, крім
кваліфікованих приватних навчальних
закладів

4274,58
без
ПДВ

Призначення платежу:
авансова орендна плата для участі у конкурсі
на право оренди майна
комунальної власності
Одержувач: Комунальне підприємство
«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».
р/р 26001192399100
Публічне акціонерне
товариство «УкрСиббанк». МФО: 351005,
ЄДРПОУ: 35692211

– укладання договору оренди з переможцем конкурсу відповідно до умов Типової форми договору про
передачу майна територіальної громади міста Києва на оренду, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 21 04.2015 № 415/1280 із змінами до нього та виконання його умов;
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця, але не менше стартової;
– компенсація потенційним орендарем витрат орендодавця або іншого суб'єкта на здійснення незалежної
оцінки об'єкта оренди (передує укладанню договору оренди);
– протягом місяця після укладання договору оренди орендар зобов'язаний застрахувати об'єкт оренди не
менше ніж його вартість за висновком або актом оцінки майна на користь підприємства-балансоутримувача, надані страховий поліс або договір і платіжне доручення про сплату страхового внеску орендодавцю
та підприємству-балансоутримувачу, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь
строк об'єкт був застрахований);
– орендна плата за кожний наступний місяць внзначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць;
– компенсація потенційним орендарем витрат на опублікування оголошень про вивчення попиту на об'єкт
оренди та інформації про конкурс в газеті «Хрещатик» (передує укладанню договору оренди);
– використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
– забезпечення орендарем зобов'язання по сплаті орендної плати у вигляді авансової орендної плати в
розмірі не менш ніж орендна плата за два місяці (сплачується протягом 10 календарних днів з дати підписання договору);
– сума авансової орендної плати для участі у конкурсі враховується переможцю конкурсу в рахунок орендної плати за два останні місяці строку дії договору оренди;
– авансова орендна плата не повертається переможцю або іншим учасникам конкурсу, яким пропонувалось підписати договір оренди, у разі не підписання ними договору оренди;
– сума авансової орендної плати для участі у конкурсі повертається підприємством-балансоутримувачем
протягом трьох робочих днів іншим учасникам конкурсу, після отримання повідомлення орендодавця.

–

2.

Мінімальний
-5% і не більше ніж 10 %
найбільшого
стартового
розміру
орендної
плати відповідно до
запропонованого
учасниками
в конкурсних
пропозиціях
цільового
призначення
приміщення

Примітка. 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 № 415/1280 (у редакції рішення Київської
міської ради від 20.12.2018 № 476/6527) і отримала позитивний висновок рецензента щодо оцінки майна, не вимагається надання документа про сплату авансової орендної плати. Від особи, яка зверталась із заявою згідно з пунктом 7.5 цього Положення,
необхідною умовою є подача документа про сплату другої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)
20191302726
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Будівництво житлово-офісного комплексу з
об’єктами громадського розважального призначення,
підземними і наземними паркінгами у Військовому
проїзді, 8 у Печерському районі м. Києва.
Багатосекційний житлово-офісний комплекс,
запроектований у складі замкнутого об’єму житловоофісних секцій зі спільною стилобатною частиною,
підземною трирівневою автостоянкою, вбудованими
та прибудованими приміщеннями громадського
призначення.
Житлові секції об’єкта проектування, запроектовані
різноповерховими, каскадоподібними, з поступовим
збільшенням їх поверховості з півночі на південь, що
обумовлено необхідністю забезпечення нормативних
інсоляційних вимог.
Запроектована споруда має «колодязеподібну» форму з внутрішнім двориком, де планується
розмістити майданчики для відпочинку дорослих,
занять спорту, стоянки велосипедів та озеленення
комплексу. Дитячі майданчики розміщуються з
північно-західного боку комплексу біля території
дитячого садка.
Запроектовані секції житлового будинку конструктивно прийняті монолітними із залізобетонним
каркасом з монолітними безбалочними перекриттями;
фундаменти передбачені з буроін’єкційних паль та
ростверку. Зовнішні та міжквартирні стіни будинку
передбачені з цегли із зовнішнім утепленням мінераловатними плитами та подальшим оздобленням
декоративною штукатуркою і фарбуванням, а також
вентильованим навісним фасадом. Вікна квартир
передбачені металопластиковими з подвійними
склопакетами, вбудованих громадських приміщень
– алюмінієві. Кожна житлова секція облаштовується
сходовою клітиною та ліфтами.
Проектними рішеннями передбачено вертикальне
планування ділянки проектування, її благоустрій та
озеленення з влаштуванням для мешканців об’єкта
проектування прибудинкових майданчиків із західного фасаду частково та у дворі запроектованого
житлового комплексу: спортивного майданчика,
дитячі майданчики, майданчик для відпочинку дорослих, майданчик для сміттєвих контейнерів та
майданчики для тимчасової стоянки велосипедів.
Вбудований автопаркінг у складі запроектованих житлових секцій запроектовано розмістити
у трьох нежитлових поверхах у складі структурно
та функціонально відокремлених блоків від інших
вбудованих нежитлових приміщень комерційного
призначення. Крім нього, у складі наземних поверхів житлових секцій запроектовано розмістити

вхідні групи у житлову частину секцій, вбудовані
приміщення комерційного призначення.
________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕСТНАТ ХОЛЛ» (ТОВ «ЧЕСТНАТ ХОЛЛ»)
Код згідно ЄДРПОУ 40998624. Директор – Босов О.Г.
Місцезнаходження юридичної особи: 01103,
м. Київ, проїзд Військовий, 8.
Контактний номер телефону: +38 (044) 537-30-58.
E-mail:__________________________________
(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
громадянина-підприємця, ідентифікаційний код,
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли
виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів
України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.:(044) 206-20-89, e-mail:
m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна,
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
______________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
– дозвіл на початок будівництва, що видається
Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України.
______________________________________
(вид рішення про провадження планованої
діяльності, орган, уповноважений його видавати.
Нормативний документ, що передбачає його
видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і
місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35
робочих днів) з моменту офіційного опублікування
цього оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
обгрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань
із внесенням до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації:
– бульвар Вигурівський, 4, нежитлове приміщення загальна площа якого – 9,24 кв. м, корисна – 9,24 кв. м, розташоване на 1-му поверсі нежитлового будинку, приміщення у задовільному
технічному стані з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2018 –
258000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ПП «Альянс Експерт».
Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення торговельного об’єкта з продажу
товарів дитячого асортименту, ставка орендної плати – 6 %, стартова місячна орендна плата (без
ПДВ) – 1290,00 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.
Балансоутримувач – комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва, що розташовано за адресою: бульв.
Вигурівський, 4, тел. (044) 515-24-88.
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 КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва, код ЄДРПОУ 38960345, р/р
26008052719034 в AT КБ «Приватбанк», МФО 300711.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280, місячна орендна плата
без (ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки
згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.
Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня наступного
після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп.
Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати
довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

03.04.2019 року о 11.30 в 404 ауд. Національного Транспортного Університету за
адресою: вул. М. Омеляновича-Павленка,
1, м. Київ.
_______________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
проведення не передбачено
_______________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів
України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя
Липківського, 35 тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@
mеnr.gov.ua. тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна,
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, до якого
надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів
України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя
Липківського, 35 тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@
mеnr.gov.ua, тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна,
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність;
карти місця розташування планованої діяльності;
Лист Центральної геофізичної обсерваторії імені
Бориса Срезневського Державної служби України
з надзвичайних ситуацій щодо величин фонових
концентрацій; Лист Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Державної служби
України з надзвичайних ситуацій щодо кліматичних
характеристик району розміщення об’єкта.
9. Місце (місця) розмішений звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з
якого громадськість може ознайомитися з ними
у період з 18.03 2019 р. з 09-17 год. у робочі дні:
01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка,
15 (колишня вул. Суворова), каб.312;
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу
контролю за благоустроєм Печерської РДА – Герговська Світлана Миколаївна
тел.: 044-288-50-01
_________________________________________
(найменування підприємства, установи,
організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління Солом’янської районної в місті
Києві державної адміністрації.
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, 03020, м. Київ,
просп. Повітрофлотський, 41. Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва», 03186, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 6.
Нежитлове приміщення підвального поверху, яке розташоване в житловому будинку (частина будинку ) за адресою:
вул. Білгородська, 12, загальною площею 77,20 кв. м та корисною площею 77,20 кв. м. Технічний стан приміщення задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями.
Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта до переліку майна, що
підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова вартість майна проведена 08.02.2019 Асоціацією «УкрЕксПроБуд» станом на 31.12.2018 і становить 1 554 000,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення
торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, розмір орендної ставки становить 9% від вартості майна (розмір місячної орендної плати становить 11 655,00 грн (без ПДВ). Приміщення можна використовувати і для інших цілей.
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 – м. Київ,
03186, вул. Левка Мацієвича, 6, (Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом’янського району м. Києва» р/р № 26000261583 ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 Код ЄДРПОУ
35756919, електронна пошта – kab8@ukr.net
Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди
протягом робчого часу: 249-43-95, 249-43-70. електронна пошта– kab8@ukr.net, адреса: вул. Левка Мацієвича, 6, кімн. № 8, 10.
Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою
публікації, за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація,
каб. 179. Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації передати майно в оренду. Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району» (реквізити банківського
рахунку р/р 26008302839918, ТВБВ №10026/0159 філії ГУ по м. Києву та Київській обл. AT «Ощадбанк» Код банку
322669 ІПН № 349662526590). Місцезнаходження об’єкта вул. Д.Щербаківського, 54, загальна (корисна) площа
об’єкта-50,8кв.м.Тип будинку – житловий,характеристика об’єкта оренди – 1-ий поверх, технічний стан об’єкта
задовільний, є комунікації. Оціночна вартість об’єкта оренди 1 052 350,00 грн без ПДВ. Дата оцінки 31.12.2018.
Суб’єкт оціночної діяльності ТОВ «Торговий Дім «Ріелтор-Україна». Запропоноване цільове використання об’єкта
оренди – розміщення громадської приймальні депутата Київської міської ради. Орендна ставка: 4% – 0,8 кв.м, 1 грн
на рік – 50,0 кв.м. Розмір стартової/ місячної орендної плати: 55,87 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).
Строк оренди 2 роки 364 дні. До заяви (додаток 4 до Положення) про оренду 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.
Контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди: балансоутримувач – 04050, м. Київ, вул.
Білоруська, 1, тел. 483-98-11. Термін прийняття заяв про оренду – приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи
з першого робочого дня, наступного за датою публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, к. 512 або к. 208. Телефон для довідок:
235-00-77.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації:
– бульв. Бикова, 7-А, нежитлове приміщення, загальна площа якого – 16,23 кв.м, корисна – 13,20 кв.м, розташоване
на 1-му поверсі нежитлового будинку, приміщення у задовільному технічному стані з підведеними комунікаціями. Вартість
об’єкта оренди станом на 30.09.2018 – 234200,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Нікітін Д.В.
Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності, ставка орендної плати – 1 %, місячна орендна плата (без ПДВ) – 195,17
грн, термін оренди 2 роки 364 дні.
Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського
району м. Києва», розташоване за адресою: вул. М. Закревського, 15, тел. (044) 546-39-17.
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 Деснянського району м. Києва», код
ЄДРПОУ 39605452, ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», МФО 322669, р/р 26008301848234.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн
коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно
територіальної громади міста Києва.
Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення
оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна
в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.
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