
МЕТА ЗАХОДУ – пропагування 
відповідального батьківства, під-
вищення їхньої ролі у родині та 
суспільстві. Серед учасників свята 
були ветерани АТО та чоловіки, 
які самотужки виховують дітей. 
Цього дня Подякою Київського 
міського голови відзначили 9 
татусів, які беруть активну участь 
у суспільному житті, зуміли в 
складній економічній ситуації 
забезпечити життєдіяльність 
сім’ї, зберегти теплоту родин-
них стосунків і досягти успіхів у 
вихованні дітей. Серед нагоро-
джених є багатодітні родини: у 
Сергія – 12 дітей, у Мирослава – 5, 
у Олександра – 3. 

Окрім урочистої частини, завдя-
ки партнерам заходу був органі-
зований навчально-розважальний 
квест із розіграшем призів. Кожна 
станція квесту – нова активність. 

Всі охочі могли спробувати себе 
в різноманітних тренінгах, май-
стер-класах з квілінгу, декупа-
жу, орігамі, брейкдансу, фітнесу, 
LEGO-архітектури, робототехніки 
та малювання. Справжній ажіотаж 
викликала станція з медичної до-
помоги від Червоного Хреста, де 
лікарі навчали правильно надавати 
першу допомогу. Також можна 
було перевірити тиск і кількість 
цукру в крові. 

Ще однією надзвичайно по-
пулярною активністю стала 
«відкрита» поліцейська машина. 
Правоохоронці дозволили усім 
охочим відчути себе поліцей-
ським і навчали дітей правилам 
дорожнього руху. 

Багатодітний батько Олег 
приїхав з трьома донечками на 
прогулянку до парку, і неспо-
дівано потрапив на свято. «Ми 

залишили маму вдома, щоб вона 
трохи відпочила, а самі приїхали 
погуляти. Мені як батьку дуже 
приємно, що є таке свято. Ми 
з дівчатками вже почали про-
ходити квест. Діти щасливі, то і 
я радію», – розповів він. 

А ось Анна – молода мама – 
прийшла зі своїм сином саме на 
святкування дня батька. «Наш тато 
зараз на роботі, та ми з синочком 
не могли обійти цю подію. Ми 
дуже любимо нашого татуся. На 
мою думку, важливо проводити 
такі свята. Думаю, це допоможе 
чоловікам відчути на собі більше 
відповідальності, а нам – мамам – 
просто приємно бачити, як вони 
радіють, мов діти». 

«Сьогодні в Україні 45% ді-
тей зростають без біологічного 
батька. Це погано, адже духо-
вний стрижень може дати лише 
батько. Тому ми хочемо при-
вернути увагу громадськості до 
важливості його ролі в родинному 
житті, підтримати чоловіків, які 
присвятили себе сім’ї, а також 
сприяти формуванню в україн-
ському суспільстві відповідаль-
ного ставлення до батьківства та 
залученню сильної половини до 
виховного процесу», – розповів 
«Хрещатику» начальник Служби 
у справах дітей та сім’ї Валерій 
Танцюра. 

Психолог Київського міського 
центру «Родинний дім» Окса-
на Єршова проводить з дітьми 
майстер-клас із виготовлення 
листівок для татусів. 

«У процесі цього майстер-кла-
су відбувається соціалізація та 
стимуляція позитивної енерге-
тики. Діти роблять листівку, якій 
зрадіють їхні татусі. Роль батька 
як для сина, так і для доньки над-
звичайно важлива», – зазначає 
психолог. 

Під час свята на сцені з гім-
настичним номером виступив 
аматорський дует Олександра 
Бакаленка та його семирічної 
доньки Вероніки, яка вже кілька 
років займається гімнастикою. 
«Я дуже захоплююся своєю Ве-
ронікою! Щоб підтримати її, ми 
і придумали ось такий дует». 
Дівчинка подарувала батькові 
власний малюнок зі словами: 
«Мій тато – найкращий, я його 
дуже люблю». 

«Це свято ми організували, 
аби показати, як важливо, щоб 
в родині були і тато, і мама. 
Адже вони будують сім’ю, але 
батько має пам’ятати, що саме 
він забезпечує матеріально та 
підтримує родину духовно», – 
прокоментував Сергій – один 
із керівників ГО «Міжнародний 
центр батьківства» �

Свято 
усіх татусів 

У неділю в столичному парку «Перемога» відзначали 
Всенародний день батька.  Для малечі й дорослих 
організатори підготували безкоштовні ігрові та 
освітні майданчики, провели конкурси, інтерактивні 
розваги, розіграші призів, підготували концертну 
програму. 

Катерина КУЗЬМЕНКОВА, Наталя ПЛОХОТНЮК 
спеціально для «Хрещатика» 

Заклики забрати в центр 
кошти з депозитних 
рахунків місцевих рад 
суперечать філософії 
децентралізації 

Про це учора заявив мер Києва, голова 
Асоціації міст України Віталій Кличко 
під час виступу в Одесі на Українському 
муніципальному форумі, який щорічно 
проводить АМУ. 

«Останнім часом почастішали закиди 
місцевим владам за нібито неефективне 
використання коштів у вигляді зберігання 
їх на депозитних рахунках. На цьому фоні 
лунають заклики терміново все забрати в 
центр або обтяжити місцеве самовряду-
вання суто державними функціями, що 
суперечить філософії децентралізації», 
– наголосив Віталій Кличко. 

Він відзначив, що раніше муніципалітети 
були позбавлені будь-якої фінансової ав-
тономії й не мали ресурсів на реалізацію 
інфраструктурних проектів, модернізацію 
ЖКГ, належний благоустрій. А саме це ви-
значає якість життя в громадах. 

«Держава фактично повернула муніци-
палітетам попередні борги. Логічним є те, 
що органи місцевого самоврядування на-
магаються використати ці кошти найбільш 
ефективно. Право розміщення коштів спе-
ціально було надане місцевим бюджетам, 
щоб в умовах бюджетної децентралізації 
вони змогли оновити інфраструктуру. Для 
реалізації масштабних інфраструктурних 
проектів кошти потрібно акамулювати», – 
переконаний голова Асоціації міст України. 

Разом з тим, зауважив мер Києва, орга-
нам місцевого самоврядування доводиться 
забезпечувати видатки на підвищення рівня 
зарплат працівникам бюджетної сфери, а 
також на зростання тарифів на комуналку. 
«І це при тому, що були вилучені такі дже-
рела покриття, як субвенція на пільговий 
проїзд, субвенція на різницю в тарифах, 
субвенція на підготовку робітничих кадрів. 
І останнім часом спостерігається дефіцит 
коштів на надання житлових субсидій 
населенню на оплату послуг ЖКГ», – під-
креслив Віталій Кличко. 

У столиці триває ремонт 
внутрішньоквартальних 
проїздів 

Щотижня у місті збільшується кількість вну-
трішньоквартальних проїздів та подвір’їв, 
на яких дорожники влаштували нове ас-
фальтобетонне покриття, повідомили у 
комунальній корпорації «Київавтодор». 

Так, протягом останніх днів такі роботи 
були завершені на вул. Набережно-Кор-
чуватській, 56/66, корп.2, просп. Науки, 8, 
вул. Михайла Бойчука, 10-12, 14-в, 17/10, 
21, 30, вул. Костя Гордієнка, 10, вул. Туров-
ській, 30/55 – вул. Туровській, 28, 26, вул. 
Литвиненко-Вольгемут, 2-а-4, бульварі 
Кольцова, 17–17-г та інших. 

На сьогодні дорожники продовжують 
ремонтні роботи ще на 51 об’єкті. 

Нагадаємо, що протягом 2015–2016 
років було відремонтовано 876 внутріш-
ньоквартальних проїздів та прибудинкових 
територій.
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 �  У парку «Перемога» відбувся 
загальноміський захід у рамках 
відзначення Всенародного дня батька

У неділю в столичному парку «Перемога» відбувся загальноміський соціокультурний захід із нагоди святкування Всенародного дня батька
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Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) про підсумки конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 29 серпня 2017 року

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Мета проведення оцінки

Вартість робіт, 
грн/строк ви-

конання, кален-
дарних днів

Переможець 
конкурсу

1.
Нежитлові приміщення площею 231,7 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколи Закревського, 47

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3000/5

ТОВ "Оціночна 
компанія 
"МІСТО"

2.
Нежитлові приміщення площею 445,2 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколи Закревського, 51/2

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3000/5

ТОВ "Оціночна 
компанія 
"МІСТО"

3.
Нежитлові приміщення площею 526,3 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколи Закревського, 75/2

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3000/5

ТОВ "Оціночна 
компанія 
"МІСТО"

4.
Нежитлові приміщення площею439,8 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколи Закревського, 87

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3000/5

ТОВ "Оціночна 
компанія 
"МІСТО"

5.
Нежитлові приміщення площею196,6 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Теодора Драйзера, 24

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3200/3 ТОВ "ОлВіка"

6.
Нежитлові приміщення площею233,5 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Каштанова, 7

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
2900/4 ТОВ "ЄВРОЛІ-

ЗИНГ"

7.
Нежитлові приміщення площею477,9 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Академіка Курчатова, 5

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3200/4 ТОВ "ЄВРОЛІ-

ЗИНГ"

8.
Нежитлові приміщення площею404,7 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
просп. Маяковського Володимира, 60/10

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3000/4 ТОВ "ЄВРОЛІ-

ЗИНГ"

9.
Нежитлові приміщення площею251,0 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Олександра Сабурова, 3

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3000/3 ТОВ "ТРИБЬЮТ-

КОНСАЛТИНГ"

10.
Нежитлові приміщення площею 384,8 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Празька, 31, літ. "А"

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3500/3 ТОВ "ТРИБЬЮТ-

КОНСАЛТИНГ"

11.
Нежитлові приміщення площею153,9 кв.м, 
що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколайчука Івана, 15а, літ. "А"

визначення ринкової вартос-
ті для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
3000/3 ТОВ "ТРИБЬЮТ-

КОНСАЛТИНГ"

Сімейний суд Ларнака юрисдикція розірвання шлюбу. Заява 38/16 в складі М.Тумазі, Д. Кусіу, М.Х. Кайзер між Роза Бахтиярова посвідчення 1121244 Ларнака Голгон, 1 кв 
103 позивач і Олександр Присяжнюк Україна відповідач. Односторонню заяву від 09/03/16. Суд дозволяє вручення заяви поза юрисдикцією і суд дозволяє вручення через пу-
блікацію українською та російською мовами, що має великий тираж газеті. Крім цього, суд визначає право відповідача подати відповідне заперечення протягом 30 днів з дати 
вручення заяви і справжнього визначення. Вручення позовної заяви 20/09/17. М. Тумазу, Д.Кусіу, М.Х.Кайзер. Сімейний суд Ларнака шлюборозлучний процес між Бахтиярова 
Роза (позивач) та Олександр Присяжнюк (відповідач) проживає в Україні. Необхідна процедура. А Постанова і рішення суду, де розглядається розірвання шлюбу між позивачем 
та відповідачем, шлюб зареєстрований в мерії Арадіппу. Між подружжям виникли загострені відносини, внаслідок чого позивач вважав відносини нестерпними. Б. Процедура 
розірвання шлюбу суд прийме справедливе і правомірне рішення. Г. Судові витрати, податок, обслуговування. Основи законодавства. На основі змін і доповнень до Конститу-
ційного закону 95/89 пункти 1,2,3,4 і 5 ст. 111 Конституції, передбачають угоду 22/90 п. 2, 3, 4 і 6 в Законі передбачає повноваження сімейного суду за Правилами з 1990 року. 
Нормативні акти від 1 до 12 в установах судочинства д.48. Ф. Ф. 1,2,3,4,8 і 9 в Практиці повноважень і загальних правил суду. Події 1. Як позивач так і відповідач православні 
християни. Позивач, народжений в Росії, постійно проживає на Кіпрі протягом 22 років. А відповідач громадянин України. 2. 19/08/2005 між позивачем та відповідачем укладено 
шлюб в мерії Арадіппу. 3. Після укладення шлюбу подружжя проживало в Ларнака в квартирі позивача, який являється власником даної квартири. 4. Відносини між подружжям 
були нормальними 6 місяців. У квітні 2006 року відповідач без причини покинув будинок і повернувся в свою країну. Далі по скайпу повідомив, що більше не повернеться і про-
тягом 5 років подружжя знаходиться в розриві. 6. Позивач вважає, що шлюб нереальний і немає шансу на воз'єднання. 7. Тому позивачу потрібна судова процедура. 8. Свідок 
позивача адвокат Йота-Каллі-Хулі.

TOB "-ЖКТ "Геолог" інформує розрахункові розміри тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій. Розрахунки виконані у зв'язку зі змінами економічних показників згідно з Порядком, 
затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 та надані до Київської міської державної адміністрації 
на затвердження. Детальна інформація, зокрема про перелік та періодичність послуг, розміщена на інфор-
маційних стендах у під'їздах будинків.

№ 
п/п Адреса будинку Тариф, грн/м кв в місяць

1 м. Київ, вул Бойчука Михайла, буд. № 13-в 6,16

2 м. Київ, вул Бойчука Михайла, буд. № 14-в 6,80

3 м. Київ, вул Коновальця Євгена, буд. №26 7,22

4 м. Київ, вул Підвисоцького Професора, буд №5 6,62

5 м. Київ, вул Німанська, буд. № 10 6,24

6 м. Київ, вул Первомайського Леоніда, буд. № 11 5,88

7 м. Київ, вул Лєскова, буд. № 3 6,97

8 м. Київ, вул Бестужева Олександра, буд. № 36 6,50

9 м. Київ, пров. Геофізиків (Бортничі), буд.№ 8 6,90

Зауваження і пропозиції приймаються в письмовому вигляді за адресою: 01103, м. Київ, вул. Німанська, 
10, за тел. 284-83-25 протягом 14 днів із дати опублікування.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Балансоутримувач  – комунальне під-
приємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" (вул. Симиренка, 17, 
тел. 454-01-64). Характеристика об'єкта оренди: вул. Кільцева дорога, 5-б, 2 поверх, площа 38,3 кв. м. Вартість – 637300,0 грн. 
Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) -1332,80 грн. Запропонована заявником мета використання приміщення – роз-
міщення благодійної організації; вул. Симиренка, 21-а літ. Б, 1 поверх, площа 20,0 кв.м. Вартість – 315500,00 грн. Розмір 
місячної орендної плати (без ПДВ) – 1355,73 грн. Запропонована заявником мета використання приміщення – розміщення 
суб'єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт взуття та виготовлення ключів); вул. 
Зодчих, 24 літ. Б, 1 поверх, площа 16,60 кв.м. Вартість – 315000,0 грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) –1336,13 
грн. Запропонована заявником мета використання приміщення – розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (ремонт одягу, взуття, парасольок, валіз та виготовлення ключів).

Запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголошення за адресою: 

м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок – 450-07-15.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Деснянського району м. Києва" розташоване за адресою: вул. М. Закревського, 15:

1) вул. Беретті, 18, загальна площа – 32,70 кв.м, 2 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – розмі-
щення благодійної організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, вартість 
об'єкта оренди – 558 000,00 грн, ставка орендної плати – 1 % та 4%, місячна орендна плата (без ПДВ) – 1006,78 грн, 
термін оренди 2 роки 364 дні.

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 вико-
ристання 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 після публікації 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.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 06.10.2017 року о 09.45 буде розглядатись 
цивільна справа за позовом Іларіонова Євгена Анатолійовича до Пелипенко Інесси Владиславівни, 
Пелипенко Лілії Миколаївни, Олійника Вадима Віталійовича, третя особа: Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Гамма-Консалтинг" про усунення перешкод у користуванні власністю.

Пелипенко Інесса Владиславівна, Пелипенко Лілія Миколаївна, останнє відоме місце прожи-
вання: 04107 м.Київ вул.Багговутівська, 4, кв.67, викликаються в судове засідання як відповідачі.

Олійник Вадим Віталійович, останнє відоме місце проживання: 04107 м.Київ вул.Багговутівська, 
1-а, кв.38 викликається в судове засідання як відповідач.

У випадку неявки в судове засідання, позов буде розглянуто у їх відсутність на підставі матеріалів справи.
Адреса суду: 03680 м.Київ, вул. Дегярівська 31, каб.305

Суддя Н.Г. Притула

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення цокольного поверху загальною площею 45,20 кв. м, роз-

ташоване за адресою: вулиця Курганівська, буд. 3. 
Вартість об'єкта оренди станом на 30.04.2017 – 848800,0 грн без ПДВ.
Балансоутримувач:   комунальне  підприємство   "Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду Печерського 

району м. Києва" (провулок Мар'яненка, 7, тел. 280-44-53).
 За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди:   для розміщення творчої майстерні скульптора, термін 

дії 2 роки 364 дні.
Орендна ставка – 15 %, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 

10610,0 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 

стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за 

адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. 
Довідка за телефоном 280-15-39.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) викликається 
відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації 
у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйова Наталія Анатоліївна для участі у судовому засіданні у адміністративній справі 
№826/7621/17 за позовом Компанії CRAENTEX INVESTMENTS LTD про визнання протиправними та скасування 
рішень. Розгляд справи №826/7621/17, призначений на 02.10.2017 р. о 09.40. Справа буде розглядатись під 
головуванням судді Шрамко Ю.Т. за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання 
№7. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової 
адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде розглядатися у її відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) викликається 
відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації 
у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйова Наталія Анатоліївна для участі у судовому засіданні у адміністративній справі 
№826/7619/17 за позовом Компанії CARNTON COMMERCIAL LTD про визнання протиправними та скасування рішень. 
Розгляд справи №826/7619/17, призначений на 02.10.2017 р. о 14.30. Справа буде розглядатись під головуванням 
судді Клименчук Н.М. за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання №10. В разі 
неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у 
ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде розглядатися у її відсутності.

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
– нежитлове приміщення, розташоване за адресою вул. Василенка, 23, загальною площею 30,60 кв м, запропонована заявником 

мета використання – розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (перукарня) (розмір 
місячної орендної плати становить 1 586,63 грн (без ПДВ) або інше використання майна (розмір місячної орендної плати становить 
4 759,88 грн (без ПДВ).

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються 
за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб 179. Отримати 
довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова" Національної 
академії медичних наук України вивчає попит на здачу в оренду асфальтованого майданчика 
площею 96 м2 біля будівлі комплексу експериментальних лабораторій блок 3, 4.

Оціночна вартість приміщення: 440190 грн станом на 31.07.2017.
Орендна ставка згідно Постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 р. (зі змінами).
Звертатись за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30.
Телефон для довідок 454-20-23.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м
Запропонована заявником мета використання приміщення

Строк оренди, запро-
понований
заявником

Орендна 
ставка

Орендна плата за 
1 кв. м у грн

Розмір місячної 
орендної плати, 

у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (м. Київ, бульв. Праці, 1/1, 296-65-57)

1. 1 поверх Харківське шосе, 18 6,10 Розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи 2 роки 364 дні
Станом на 31.07.2017

6% 144,67 882,50

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-65-57).

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м
Запропонована заявником мета використання приміщення

Строк оренди, запро-
понований
заявником

Орендна 
ставка

Орендна плата за 
1 кв. м у грн

Розмір орендної 
плати, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (м.Києва, вул. Челябінська, 9Г, тел. 516-99-36)

1.
Перший 
поверх вул. Березняківська, 28 872,90

Розміщення офісу (38,60 кв.м.)

2 роки 364 дні

15 175,22 6763,68

Виробництво продуктів харчування (кондитерський цех) (337,50 кв. м.)
15 (із застосу-

ванням коефіці-
єнту 0,7)

113,68 38367,00

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована 
на організацію та проведення занять різними видами спорту (спортивний 

клуб) (306,00 кв.м.)
3 35,04 10723,76

підвал Розміщення складу (190,80 кв.м.) 8 53,16 10143,33

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої 
орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.
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Київрада виділила 
Музею Революції Гідності 
ділянку площею 1,22 га
МІСТО надало земельну 
ділянку Музею Револю-
ції Гідності орієнтовною 
площею 1,22 га. Відповідне 
рішення у четвер ухвалили 
депутати на пленарному 
засіданні Київради. 

Дана територія знахо-
диться на алеї Героїв Небес-
ної Сотні (Інститутська),3, 
що у Печерському районі. 
На відповідній ділянці пе-
редбачається будівництво, 
експлуатація та обслуго-
вування меморіально-му-
зейного комплексу. Земля 
перебуває у комунальній 
власності Києва. 

«Ми маємо пам’ятати за-
хисників нашої країни. Три 
роки тому за нашу неза-
лежність і демократію люди 
заплатили ціною власного 
життя. Тому ми обов’язково 
маємо створити Музей Ре-
волюції Гідності, таким чи-
ном вшановуючи пам’ять 
героїв. Земельна ділянка на 

алеї Героїв Небесної Сотні, 
3, відповідає всім вимогам, 
містобудівній логіці та істо-
ричній зумовленості», – за-
значив заступник міського 
голови – секретар Київради 
Володимир Прокопів. 

Також депутати під-
тримали проект рішення, 
яким надають Національ-
ному музею «Меморіал 
пам’яті жертв Голодомо-
ру», що на Лаврській, 3 у 
Печерському районі дві 
ділянки у постійне корис-
тування. «Зазначені наділи 
мають площу 0,7 га і 4,4 
га. Відповідні території 
перебувають в комуналь-
ній власності міста та на-
даються в користування 
музею на постійній основі. 
Ділянки вільні від капі-
тальної забудови», – за-
значив голова постійної 
комісії Київради з питань 
містобудування Олександр 
Міщенкo 

На Печерську відкрили 
мультимедійний проект – 
мартиролог загиблих 
воїнів АТО
ВСЕРЕДИНІ Московської 
брами у Печерському райо-
ні столиці розпочав роботу 
мультимедійний проект 
– мартиролог – список за-
гиблих воїнів АТО. Проект 
створений зусиллями На-
ціонального музею історії 
України у Другій світовій 
війні. Участь у відкритті 
пам’ятної експозиції взяв 
заступник голови КМДА 
Петро Пантелеєв. 

«Жителі Києва та бага-
тьох інших міст нашої дер-
жави живуть в умовах без-
пеки, відсутності пострілів 
на вулицях лише завдяки 
тому, що на сході України 

справжні герої боронять 
нашу землю. На жаль, іно-
ді – ціною власного життя. 
Дуже важливо, аби відваж-
них хлопців, які загинули 
в зоні АТО, пам’ятали не 
лише їхні родини та близь-
кі, а й усі ми», – сказав під 
час відкриття заступник 
голови КМДА. 

Зі свого боку столич-
на влада зобов’язується 
сприяти відкриттю таких 
пам’яток і підтримувати 
їхній достойний вигляд, 
зазначив Петро Пантелеєв. 

Як повідомили в музеї, 
мартиролог працюватиме 
щодня 

Київська міська рада глибоко сумує з приводу 
передчасної смерті, що сталася 16 вересня 2017 року, 

українського громадського діяча, політв’язня, публіциста, 
члена правління громадської організації «Міжнародне 
об’єднання «Соловецьке братство», голови Київського 

товариства політв’язнів та жертв репресій і члена комісії 
Київської міської ради з питань поновлення прав 

реабілітованих 
Куценка Григорія Петровича 

і висловлює співчуття рідним та близьким померлого.

«СЕРЕД наших закордон-
них учасників – колектив ка-
натоходців з Колумбії, група 
з Мексики, що демонструє 
дуже видовищні і складні 
трюки на лапендулі, комік 
та жонглер італієць Массі-
мілано Сблаттеро, а також 
наш співвітчизник, який ви-
ступає в Німеччині, майстер 
мототріатлона Володимир 
Коваленко», – розповіла 
генеральний директор На-
ціонального цирку України 
Людмила Шевченко. 

За сюжетом, на арені роз-
горнеться боротьба між ро-
ботами-трансформерами і 
людьми – артистами з роз-
виненими можливостями 

власного тіла, що перетво-
ряться на спайдерменів, жі-
нок-кішок та інших улюб-
лених супергероїв. Звісно, 
люди переможуть. 

Команда Ortizstar, до 
складу якої входять артис-
ти з Мексики та Колумбії, 
зачаровуватиме вмінням 
балансувати на висоті, а 
водночас стрибати, стояти 
на голові та кататися на 
велосипедах. Також вони 
підготували номер з лапен-
дулою (це найскладніший 
цирковий реквізит, його 
ще називають «колесом 
смерті»), на якій викона-
ють трюкові елементи без 
страховки на 10-метровій 

висоті. Стрибки та пере-
вороти Володимира Кова-
ленка на мотоциклі та вело-
сипеді захоплюють подих, 
а в одному з трюків беруть 
участь і глядачі. 

Не менш захопливою 
буде й українська частина 
програми. Бронзові при-
зери фестивалю «Золотий 
трюк Кобзова» Максим 
Круглик та Віктор Степа-
ненко покажуть акроба-
тичний номер на ременях, 
де вперше без підтримок 
виконають стійку «голова в 
голову» у повітрі. Марина 
Герасимчук, Ганна Бакаєва 
та Ірина Різницька пере-
творяться на пластичних 

жінок-кішок, які підні-
муться під купол цирку, а 
на арені акробати підкорю-
ватимуть глядачів гнучкіс-
тю, силовими підтримками 
та номером з балонами. 
Королева хула-хупа Олек-
сандра Соболєва здивує 
кількістю обручів, які може 
з легкістю обертати. 

На арені дебютує Людми-
ла Булгакова з ретривером 
Федором. На чемпіонаті з 
фрістайлу по танцям з соба-
ками вони отримали перше 
місце, продемонструвавши 
вміння виконувати складні 
трюки під музику. В «Ко-
шачих іграх» чотирилапі 
пухнастики стрибатимуть 
та гратимуть в м’яч. Від-
будеться і прем’єра номеру 
«Жонглери на конях», в яко-
му поєднали різні жанри. 
Спеціальні гості програми – 
патагонські морські леви з 
бельгійським дресируваль-
ником Егбертом Есхаусом. 
Луна, Саллі та Оскар пере-
кидатимуться кільцями, 
м’ячиками та гратимуть 
на трубі. 

А за гарний настрій про-
тягом всього шоу відповіда-
тиме дует клоунів з Білорусії 
«Онуки лейтенанта Шмідта»  
– Олег Бєлогорлов та Сергій 
Колганов. 

Програма «Supermen на 
арені» в Національному цир-
ку триватиме до грудня 

Світ супергероїв 
 � Національний цирк презентував нову програму 

Сезон відкрили міжнародною 
програмою «Supermen на арені» 
за участю артистів з Бельгії, Італії, 
Німеччини, Колумбії, Мексики, Білорусі 
та України. Екстремальні трюки, 
акробатика, гнучкість і сила – її учасники 
демонструють дивовижні можливості 
людського тіла. Також глядачі побачать 
дресированих кішок, коней, собачий 
фрістайл і родзинку програми – 
патагонських морських левів. 

Марія КАТАЄВА «Хрещатик»
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