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ДО ПІДНІЖЖЯ пам’ятника Та-
расу Шевченку було встановлено 
кошик квітів від Президента Укра-
їни із написом на стрічці «Вели-
кому Кобзарю від Українського 
народу». Президент з дружиною 
поклали квіти до пам’ятника 
Михайлу Грушевському. Також 
до монумента був встановлений 
кошик квітів із написом на стрічці 
«Видатному державному діячеві 
від Українського народу». Участь 
у церемонії також взяли Голова 
Верховної Ради України Андрій 
Парубій, Віце-прем’єр-міністр 
України Геннадій Зубко, пред-
ставники Уряду, Парламенту, 
громадськості. 

Окрім цього, глава держави 
відкрив  виставку «Українське 
коло», присвячену Дню Соборності 
України та 100-річчю проголо-
шення незалежності Української 
Народної Республіки, що розпо-
чалася в Музеї історії міста Києва. 

«Сучасна Україна – спадкоєми-
ця багатовікових державно-наці-
ональних традицій, відроджених 
під час та внаслідок Української 
революції 1917 – 1921 років. Ідея 
державної самостійності, постав-
лена на порядок денний та загар-

тована під час Революції, стала 
потужною матеріальною силою. 
Вона визначила увесь подальший 
перебіг історії України», – сказав 
Петро Порошенко під час від-
криття виставки. 

Президент наголосив, що сьо-
годні ми відзначаємо не лише 
День Соборності України, а й 100-у 
річницю ухвалення Четвертого 
Універсалу, яким було проголо-
шено незалежність Української 
Народної Республіки. 

З Днем Соборності мешканців 
столиці і всіх українців привітав 
мер Києва Віталій Кличко. 

«Я переконаний і завжди го-
ворив – одна людина нічого не 
зробить. Наша сила – у нашій 
єдності. Я можу наводити без-
ліч прикладів позитивних змін і 
зрушень, які сталися лише завдяки 
об’єднанню десятків, сотень і на-
віть тисяч однодумців, – зазначив 

Віталій Кличко. – І сьогодні, у 
День Соборності, кожному укра-
їнцю особливо важливо пам’ятати 
про нашу єдність, про об’єднання 
зусиль заради перемоги. Пере-
моги у боротьбі за територіальну 
цілісність держави, за успішні 
реформи, за право йти шляхом, 
який обрав наш народ». 

Мер зауважив, що день Злуки 
– це день об’єднання, день відро-
дження української державності. 
І сьогодні, коли частина наших 
земель окуповані та анексовані, 
саме єдність є запорукою пере-
моги. 

А зранку на мосту Патона вже 
в одинадцяте відбулася акція 
«Об’єднай береги Дніпра живим 
ланцюгом». Спершу її учасники 
сформували дві колони, одна з яких 
тримала полотнище блакитного 
кольору, інша – жовтого. Кияни 
несли частини українського стягу 

довжиною 30 метрів. Таким чи-
ном, після возз’єднання активісти 
утворили не лише живий ланцюг, 
а і 30-метровий прапор України на 
мосту Патона. Після об’єднання 
колон учасники виконали гімн 
України, а також вшанували хви-
линою мовчання пам’ять загиблих 
на Майдані та в АТО. 

Цьогоріч ініціатори дійства 
підготували сюрприз – панцерник 
«Петлюра». 

Учасники заходу продовжили 
захід конкурсом малюнків на об-
личчі. А завершиться свято са-
лютом і концертом у кінотеатрі 
«Кінопанорама». 

Подібні «ланцюги Соборності» 
в понеділок 22 січня пройшли не 
лише у Києві, а й в інших містах. За 
кордоном такі заходи відбувати-
муться у Швеції, Британії, Польщі, 
Естонії, Канаді, Німеччині й США. 
Перший «живий ланцюг» в Україні 
було утворено в січні 1990 року, 
який з’єднав Київ і Львів. Щороку 
22 січня, починаючи з 1990 року, 
люди стають у живий ланцюг, 
щоб нагадати співвітчизникам 
про дві дати в історії української 
державності – 22 січня 1918 року, 
коли Центральною Радою було 
ухвалено Четвертий Універсал, 
та 22 січня 1919 року, коли від-
булося об’єднання УНР та ЗУНР 
в одну державу �

Віталій Кличко: 
«Кіностудія імені 
Довженка є цілісним 
майновим комплексом, 
національним об’єктом, 
і ні про яке відчуження 
його частини не може 
йтися» 

Кіностудія імені Довженка є цілісним 
майновим комплексом, об’єктом націо-
нального значення, що підпорядкований 
Міністерству культури України. Тому ні про 
яке відчуження частини його землі чи 
майна окремими приватними структурами 
не може йтися. Про це заявив мер Києва 
Віталій Кличко. 

«Національна кіностудія імені Довжен-
ка – важлива структура в українському 
кіно- і відеовиробництві, історичний об’єкт 
національного кіномистецтва, – зазначив 
Віталій Володимирович. – Кіностудія є 
цілісним майновим комплексом, що пе-
ребуває у віданні Міністерства культури. 
І, я переконаний, ні про яке відчуження 
частини його землі чи майна окремими 
приватними структурами не може йтися. 
Київрада такого рішення не ухвалить». 

Мер Києва зауважив, що питання 
комерційних відносин кіностудії з при-
ватними структурами про права оренди 
має вирішуватися в юридичній площині. 
А земельна комісія Київради, на його 
думку, не повинна була ухвалювати по-
дібного рішення. 

«Поки я мер столиці, робитиму все, 
щоб важливі для Києва і киян об’єкти 
функціонували за своїм профілем. Щоб 
на стадіонах грали в футбол та займалися 
спортом, а не забудовували їх, щоб міські 
парки залишалися зеленими зонами, а на 
легендарній кіностудії імені Довженка – 
знімали кіно, яке прославлятиме Київ і 
Україну», – наголосив Віталій Кличко.

Понад 23 тисячі киян 
зробили щеплення 
проти кору 

Про це повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник під час 
прямого ефіру на телеканалі NewsOne. 

«Наразі зареєстровано 109 випадків 
захворювання на кір, серед яких – 81 
дитина. На стаціонарному лікуванні у 
медичних закладах перебувають 14 осіб, із 
них 5 дорослих і 9 дітей. Водночас, станом 
на 19 січня у столичних закладах охорони 
здоров’я провакциновано понад 23 ти-
сячі осіб. Переважно щеплення зробили 
дітям», – розповів Микола Поворозник. 

За його словами, ситуація з неякісними 
вакцинами, що постачали попередніми 
роками до медичних закладів, призвела 
до відмови батьків щеплювати дітей. 

«Проте наразі у столичних медза-
кладах для вакцинації використовують 
якісну вакцину «Пріорікс» (країна ви-
робник – Бельгія), термін придатності 
якої до кінця 2018 року», – наголосив 
перший заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 

Він подякував батькам за розуміння 
складності ситуації та за перегляд своєї 
позиції щодо щеплень проти кору.
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Кияни створили 
живий ланцюг Соборності  

 �  Активісти не лише об’єднали два береги столиці, 
а й розгорнули 30-метровий прапор України на мосту Патона

Учора Президент Петро 
Порошенко разом з 
дружиною взяв участь у 
церемонії покладання 
квітів до пам’ятників 
Тарасу Шевченку і 
Михайлу Грушевському 
з нагоди Дня Соборності 
України та 100-річчя 
проголошення 
незалежності УНР.  А на 
мосту Патона активісти 
утворили «живий ланцюг 
Соборності», вшанувавши 
тим самим історичну 
подію – об’єднання Східної 
та Західної України в одне 
ціле. В акції взяли участь 
близько двох тисяч осіб. 
Вони разом виконали 
Гімн України та вшанували 
пам’ять героя України 
Сергія Нігояна, якого 
вбили на Майдані 22 січня 
2014 року. 
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Учора в столиці відбулися заходи 
з нагоди Дня Соборності України 
та 100-річчя проголошення незалежності 
Української Народної Республіки
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Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 8 (1820), вівторок, 23 січня 2018 р.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Продовження додатка до рішення №500/3507 від 21 листопада 2017 року. Початок у номерах газети “Хрещатик” від 16, 17, 19 січня 2018 року.

• Çàëó÷åííÿ ð³çíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â, çîêðåìà ³ ãðîìàäñüêîãî ñåêòîðà òà á³çíåñó, íà çàñàäàõ 
â³äêðèòîãî òà ïðîçîðîãî ïàðòíåðñòâà é â³äêðèòèõ òåíäåð³â

• Âèêîðèñòàííÿ â³äêðèòèõ äàíèõ, àíàë³òè÷íèõ ñèñòåì òà ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é ç ìåòîþ 
ïîë³ïøåííÿ óïðàâë³ííÿ òà ïëàíóâàííÿ â ì³ñò³, ñòâîðåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ðèíê³â ì³ñüêî¿ åêîíî-
ì³êè

• Çàëó÷åííÿ ³ííîâàö³éíèõ ï³äïðèºìö³â, ãðîìàäñüêîñò³ òà ïðåäñòàâíèê³â IT-ñï³ëüíîòè äî 
ðîçðîáëåííÿ íîâèõ ï³äõîä³â äî íàäàííÿ ïîñëóã òà íàïðàöþâàííÿ êðàùèõ ðîçóìíèõ ð³øåíü ó ñôåð³ 
íàäàííÿ ïîñëóã ì³ñòó òà ì³ñòÿíàì 

• Âïðîâàäæåííÿ ìîäåëåé ïàðòíåðñòâà âëàäà – ãðîìàäñüê³ñòü – âëàäà äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ 
íàãàëüíèõ ïðîáëåì ì³ñòà; ñòâîðåííÿ íîâèõ ôîðì ñï³âïðàö³ ç ðîçâ’ÿçàííÿ ì³ñüêèõ ïðîáëåì – äåð-
æàâíî-ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî, ðîçêðèòòÿ ïîòåíö³àëó ñóñï³ëüíèõ ³í³ö³àòèâ

• Ñï³âïðàöÿ ç àñîö³àö³ÿìè ðîçóìíèõ ì³ñò (City Protocol Society òà ³íø³) òà çàáåçïå÷åííÿ 
ó÷àñò³ Êèºâà â ³ííîâàö³éíèõ ïðîãðàìàõ ºâðîïåéñüêîãî ³ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ (Ãîðèçîíò 2020, GIZ, USAID, 
Ôîíä «Â³äðîäæåííÿ» òîùî)

Продовження додатка у наступному номері

ÏÐ²ÎÐÈÒÅÒÍ² ÍÀÏÐßÌÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÊÎÍÖÅÏÖ²¯ 
«ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² 2020»

• Àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ³ííîâàö³éíèõ ñìàðò-òåõíîëîã³é, ïîáóäîâàíèõ íà ïðèíöè-
ïàõ âèêîðèñòàííÿ â óïðàâë³íí³ ì³ñòîì åëåìåíò³â øòó÷íîãî ³íòåëåêòó ³ çàëó÷åííÿ äî öüîãî ïðîöåñó 
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ íàéð³çíîìàí³òí³øî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äàíèõ

• ßê³ñí³ çì³íè øëÿõîì ïîë³ïøåííÿ âèêîðèñòàííÿ äàíèõ, ïîáóäîâè â³äêðèòî¿ ñåðâ³ñíî 
îð³ºíòîâàíî¿ àðõ³òåêòóðè òà çì³íè ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì

• Åôåêòèâí³øà ä³ÿëüí³ñòü ì³ñüêî¿ âëàäè â ³íòåðåñàõ êèÿí (ãðîìàäÿíèí ÿê ê³íöåâèé ñïîæèâà÷)
• Çì³íà êîìóí³êàö³éíî¿ ìîäåë³ ì³ñòà íà çàñàäàõ çàëó÷åííÿ òà âçàºìîä³¿
• Çàì³íà çàñòàð³ëî¿ òðàäèö³éíî¿ ôóíêö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì íà íîâó ç 

ìåòîþ çì³íè óïðàâë³íñüêî¿ ñòðóêòóðè (äåïàðòàìåíò³â) òà çàáåçïå÷åííÿ çíà÷íîãî çìåíøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ çàéâèõ ôóíêö³é, ÷èíîâíèê³â, áàð’ºð³â òà ïðîçîð³øîãî, åôåêòèâí³øîãî óïðàâë³ííÿ â ³íòåðåñàõ 
ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ì³ñòà

• Âæèòòÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ òà ôîðìóâàííÿ îô³ñó Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè «ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» äëÿ âèêîíàííÿ ñòðàòåã³÷íèõ çàâäàíü ùîäî òðàíñôîðìàö³¿ óïðàâë³ííÿ 
çã³äíî ç ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè ñìàðò ñ³ò³

• Çàïðîâàäæåííÿ å-óðÿäóâàííÿ ì³ñòîì òà ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè íàäàííÿ ïîñëóã

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÌÎÄÅËÜ ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення про намір передати в погодинну оренду об'єкт, що належить до комунальної власності територі-
альної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Балан-
соутримувач – Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
(вул. Я. Коласа, 6-а, тел. 403-30-03). Характеристика об'єкта оренди: 1 поверх КГСМ № 1 на вул. Львівській, 25, 
загальна площа 48,6 кв.м. Вартість – 846 411,0 грн. Розмір місячної орендної плати (без ПДВ) 10911,50 грн, за 1 
годину (без ПДВ) -22,0 грн. Запропонована заявником мета використання приміщення – надання освітніх послуг 
у сфері інформатики та комп'ютерних технологій. Запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні. 
Характеристика об'єкта оренди: 2 поверх СЗШ № 40 на вул. Львівській, 6/3, загальна площа 60,00 кв.м. Ринкова 
вартість об'єкта – 1151200,0 грн. Розмір орендної плати за 1 годину (без ПДВ) – 30,95 грн. Запропонована за-
явником мета використання приміщення – надання освітніх послуг.

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 – 424-34-87.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду майно, що віднесене до сфери 
управління та стосовно якого надійшла заява:

– Нежитлові приміщення, загальною площею 198,60 кв. м, що розташовані у підвалі Спеціалізованої школи І-III ступенів № 314 з 
поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва на вул. Княжий Затон, 7-а, з метою розміщення фізкультурно-
спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, терміном на 2 роки 
364 дні. Орендна ставка становить 3 % від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди станом на 30.11.2017 становить 2 451 
500,00 грн. Орендна плата за місяць становить 6190,04 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції (погодинна оренда розра-
ховується відповідно до погодженого навчальним закладом графіку). Балансоутримувач – Управління освіти Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації (Харківське шосе, 168-к). 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.114 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)

№ 
п/п

Балансоутри-
мувач (юри-

дична адреса, 
контактний 
телефон)

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа, 

кв.м

Оренд-
на 

ставка 
у%

Запропонована заявни-
ком мета використання 

приміщення

Строк 
оренди 

запропо-
нований 
заявни-

ком

Орендна 
плата за 1 
кв.м, грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, 
грн

Вартість 
об'єкта 
оренди, 
грн без 

ПДВ

1  КП МА "Київ" 
(Жуляни) 

03036 м. Київ, 
просп. Пові-

трофлотський, 
79, 

тел. 339-23-49   

1 поверх 
(сектор 
№ 1 для 
обслуго-
вування 

пасажирів)

просп. 
Повітроф-

лотський, 81 
літ. О  

56,20 15 Розміщення офісу Станом на 31.08.2017

114,10 8 Розміщення складу
2 роки 
364 дні

132,81 22617,65 2632500,00

2 1 поверх

просп. По-
вітрофлот-
ський, 86-а 

літ. Щ

46,80 8 Розміщення складу

Станом на 30.09.2017

2 роки 
364 дні

52,41 2452,78
493700,00 
(на площу 
62,8 кв.м)

3

КП "Плесо" 
(02660, м. Київ, 

Микільсько-
Слобідська, 7, 
тел.541-06-96)

Частина 
нежитлової 

споруди, 
(бетонні 
плити)

Дніпров-
ський р-н, 

Передмісна 
слобідка, б/н 

– Золотий, 
Д.9

190,0 7

Організація та про-
ведення культурно-мис-
тецьких заходів: вечорів 
відпочинку, спектаклів, 
постановок, музичних 

тренінгів, відбіркових ту-
рів фестивалів (сезонно 
з 01 травня по 30 жовтня 

календарного року)

Станом на 30.11.2017

2 роки 
364 дні

103,53 19670,70 3372120,00

4
 

КП "Плесо" 
(02660, м. Київ, 

Микільсько-
Слобідська, 7, 
тел.541-06-96)

Нежитлова 
споруда 

(бетонний 
майданчик)

 

Десняйський 
р-н, пляж 

"Чорторий", 
б/н-Д.8, озе-
ро "Алмазне"

 

30,0
 

20
 

Розміщення кафе, 
що здійснює продаж 

товарів підакцизної групи 
(сезонно з 01 травня по 
30 жовтня календарного 

року)
 

Станом на 30.09.2017

2 роки 
364 дні

292,53 8776,00 526560,00

5
 

Нежитлова 
споруда 

(бетонний 
майданчик)

 

Деснянський 
р-н, пляж 

"Чорторий", 
б/н 2-Д.8, 

озеро "Алмаз-
не"

 

62,0
 

20
 

Розміщення кафе, 
що здійснює продаж 

товарів підакцизної групи 
(сезонно з 01 травня по 
31 жовтня календарного 

року)
 

Станом на 30.09.2017

2 роки 
364 дні

292,54 18137,17 1088230,00

6
 

КП "Воло-
димирський 

ринок" (03150, 
м. Київ, вул. 
Антоновича, 

115, 
тел. 529-00-73)

 

підвал
 

вул. Антоно-
вича, 115

 

85,70
 

8
 

Розміщення складу
 

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

126,74 10861,33 1629200,00

7
 

Дитяча клінічна 
лікарня №7 

Печерського 
району 

м. Києва 
(01133, Підви-
соцького Про-

фесора, 4, 
літ. Б, 

285-14-36)
 

1 поверх
 

Підвисоцько-
го Професо-

ра, 4, літ.Б
 

13,8 
(12,6-ко-

рисна 
1,2-мзк)

 

10
 

Розміщення суб'єкта 
господарювання, який 
діє на основі приватної 
власності і проводить 

господарську діяльність з 
медичної практики

 

Станом на 30.11.2017

2 роки 
364 дні

230,1 2953,35 380900,00

8
 

1 поверх
 

Підвисоцько-
го Професо-

ра, 4, літ.Б
 

102,3 
(95-ко-
рисна, 

7,3-мзк)
 

10
 

Розміщення суб'єкта 
господарювання, який 
діє на основі приватної 
власності і проводить 

господарську діяльність з 
медичної практики

 

Станом на 30.11.2017

2 роки 
364 дні

213,37 20581,44 2619300,00

9
 

КК "Київавто-
дор" (01014, 

м. Київ, вул. П. 
Болбочана, 6, 

тел. 284-75-20)
 

1 поверх
 

вул. Петра 
Болбочана, 6, 

літ. А
 

80
 

15
 

Розміщення державного 
підприємства

 

Станом на 30.09.2017

2 роки 
364 дні

289,42 23153,63 1814000,0

10
 

Київська 
міська клінічна 

лікарня № 4 
(03110, вул. 

Солом'янська, 
17, 

тел. 275-81-88)
 

1 поверх
 

вул. 
Солом'янська, 

17
 

35,72
 

10
 

розміщення приват-
ного закладу охорони 

здоров'я (забір біологіч-
ного матеріалу)

 

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 дні

167,81 5994,17 719300,00

11
 

КП "Київжит-
лоспецексплу- 

атація" (вул. 
Володимир-

ська, 51-а, тел. 
234-23-24)

 

5 поверх
 

вул. Гната 
Юри, 9, літ. А,

 

17,50
 

15
 

розміщення офісу
 

Станом на 30.11.2017

2 роки 
364 дні

238,68 4176,87 334150,00

12
 

3 поверх
 

вул. Туполєва 
Академіка, 16 

літ. А

49,00
 

5
 

Розміщення суб'єкта 
господарювання, що 

здійснює побутове об-
слуговування населення

Станом на 31.10.2017

2 роки 
364 ДНІ

79,01 3871,71 929210,00

13
 

Дитяча клінічна 
лікарня №9 

(04073, Копи-
лівська, 1/7, 
468-50-70)

 

1 поверх 
(частина 

вестибюля
 

Правди 
просп. 64-а

 

2,00
 

9
 

розміщення торго-
вельного автомата, що 
відпускає продовольчі 

товари

Станом на 30.11.2017

2 роки 
364 дні

202,50 405,00 54000,00

14
 

1 поверх 
(частина 

вестибюля
 

Копилівська 1 
/7, К.1

 

2,00
 

9
 

розміщення торго-
вельного автомата, що 
відпускає продовольчі 

товари

Станом на 30.11.2017

2 роки 
364 дні

201,75 403,50 53800,00

Для ознайомлення з об'єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача. 
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 

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

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

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлові 
приміщення на вул. Білоруська, 11-б, корпус 2, загальною площею 14,3 кв.м: підвал – 2,0 кв.м, цільове 
використання – інше використання нерухомого майна (розміщення генератора безперебійного елек-
тричного живлення); 3-й поверх –12,3 кв.м, цільове використання – під офіс. Строк оренди 2 роки 364 
дні. Вартість об'єкта оренди 281 000,00 грн без ПДВ. Орендна ставка 15%. Орендна плата 3698,65 грн 
без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Шевченківського району 
м. Києва.

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 235-00-77.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

«Яскраві діти України»

У святошинському Центрі соцслужб привітали 
200-тисячного відвідувача

На Троєщині проінспектували 
«наливайки»

24 СІЧНЯ у Колонній залі КМДА пройде відбір 
на Київський міський конкурс дитячої творчості 
«Яскраві діти України». Захід відбудеться у рамках 
міжнародного фестивалю «SunremoJunior». Аб-
солютний переможець матиме можливість пред-
ставити свою країну у світовому фіналі конкурсу 
в Сан-Ремо. 

Як зазначають організатори, ГО «Яскраві діти 
України», основна мета конкурсу – популяризувати 

українську пісню на міжнародній арені, а також роз-
вивати у дітей любов і повагу до мистецтва. 

Участь у відборі можуть брати як дитячі художні 
колективи, так і солісти-вокалісти. Вік конкурсантів 
– від 6 до 15 років. Учасники повинні представити 
2 вокальні твори – українську народну або сучасну 
пісню, а також світовий хіт. Вокал – академічний, 
народний, естрадний, джазовий. Участь у відборі 
безкоштовна. 

Виступ конкурсанта оцінюється за такими кри-
теріями: чистота інтонації, краса тембру і сила 
голосу, артистизм і виразність, тематика і підбір 
репертуару, зовнішній вигляд, постановка номеру. 

Гала-концерт міського конкурсу пройде 18 
лютого. 

«Перемога у міському конкурсі – це крок до 
участі в національному заході «SunremoJunior-
Україна». А звідти недалеко і до міжнародного 
фестивалю в Сан-Ремо. Знаю, як це важливо для 
маленьких киян. Тому ми посприяємо, щоб захід 
відбувся на найвищому професійному рівні. Щоб і 
учасникам, і журі, і гостям було комфортно. Додам, 
що такі заходи дуже важливі і для суспільства, і 
для країни загалом. Вони дозволяють не лише 
популяризувати українську музику, але й, по суті, 
являються складовою національно-патріотичного 
виховання», – зазначив заступник міського голо-
ви-секретар Київради Володимир Прокопів 

ДНЯМИ у Центрі соціальних служб 
Святошинського району привітали 
200-тисячного відві дувача. Ним 
стала Надія Шевчук, яка завітала 
сюди для отримання повідомлення 
про призначення субсидії. У Центрі 
вдалось досягти показників якіс-
ного надання послуг, прийнятих 
у світовій практиці. Так, середній 
час очікування відвідувачем тут 
складає 10-12 хв., обслуговування 
одного клієнта займає в середньому 
10-15 хв. Важливо, що основний ба-
зовий пакет (близько 100 соцпослуг) 
можна отримати в одному місці 
(раніше всі служби знаходились 
не тільки в різних приміщеннях, 
а й у різних мікрорайонах). 

Заступник голови Святошин-
ської РДА Наталя Гусєва зазначила, 
що щомісяця Центр відвідує понад 
30 тисяч відвідувачів. Лише за 7 
місяців роботи сюди звернулось 
200 тисяч мешканців. 

Нагадаємо, що Центр утворений 
за ініціативи Святошинської РДА у 
2017 році відповідно до розпоря-
дження уряду «Про реалізацію на 

території м. Дніпра, Києва, Львова, 
Одеси та Харкова пілотних проектів 
щодо створення центрів надання соц-
послуг у форматі «Прозорий офіс» 

ДНЯМИ за участю народних 
депутатів України, керівництва 
Департаменту міського благо-
устрою, інспекторів та місцевих 
активістів відбулась перевірка 
тимчасових споруд на території 
мікрорайону Троєщина, де всу-
переч забороні київської влади 
продають алкоголь. 

Під час рейду не оминули й 
легендарну троєщинську «на-
ливайку» «Гелена», в стінах якої 
від її денатурату загинуло 9 (!) 
людей. Кількість спроб її закрити 
вже перевищила десяток. На очах 
очманілих постійних клієнтів «на-
ливайок» під вигуки «Що ви роби-
те!» було вилито на сніг десятки 
літрів «бормотухи» невідомого 
походження та сумнівної якості. 

«Київська влада неодноразово 
забороняла продаж алкоголю, але 
двічі це рішення оскаржувалось. І 
тоді Київрада вирішила скасува-
ти функціональне призначення 
тимчасових споруд – продаж ал-

коголю. Так, ухвалою накладено 
заборону на продаж алковмісних 
напоїв у тимчасових спорудах. 
Алкоголь можна продавати тільки 
у капітальних спорудах – магази-
нах, супермаркетах, де його якість 
перевіряється, з обов’язковим 
підтвердженням повноліття по-
купця», – зауважив нардеп Дмитро 
Білоцерковець. 

За результатами рейду активіс-
тами Деснянського району було 
передано список троєщинських 
«наливайок» з 22 об’єктів. 

«Це питання ми відпрацюємо 
максимально швидко. Усі тим-
часові споруди, що здійснюють 
продаж алкоголю всупереч рі-
шенню Київської влади, будуть 
демонтовані», – підбив підсумки 
рейду перший заступник директо-
ра Департаменту міського благо-
устрою та збереження природного 
сере довища – начальник управ-
ління контролю за благоустроєм 
Тарас Панчій 

Краєзнавці і архітектори 
запрошують на «Михайлівські 
зустрічі»

Громаді міста повернуть нежитлові приміщення 
вартістю 5 млн грн

ДЕРЖАВНИЙ історико-архі-
тектурний заповідник «Старо-
давній Київ», що є підрозділом 
Київського науково-методичного 
центру з охорони, реставрації та 
використання пам’яток історії, 
культури і заповідних територій, 
запрошує киян, котрі цікавляться 
історією та культурою і бажають 
дізнатись більше про перлину 
архітектури рідного міста, на 
«Михайлівські зустрічі». 

Під час одного з таких заходів 
заслужений архітектор України 
головний архітектор проекту 
відбудови Михайлівського Зо-
лотоверхого монастиря Юрій 
Лосицький, який дав друге жит-
тя цьому історичному об’єкту, 
ділився спогадами з присутніми 
про реконструкцію. 

Михайлівський Золотовер-
хий монастир був збудований 
ще за часів Київської Русі, у 1108 
році. У часи нападу Батия він 
постраждав. Пізніше його ре-

конструювали. Але найбільшої 
трагедії споруда зазнала вже у 
20 столітті. За радянських часів 
Михайлівський собор, Економічна 
брама з муром та дзвіниця були 
зруйновані. На їх місці планува-
лось звести адмінбудівлі. Проте 
мозаїки, фрески вціліли – їх було 
передано до інших музеїв. У 1992 
році почали розробляти проект 
відтворення знищених споруд. У 
1997 році розпочалися будівельні 
роботи, що тривали три роки. У 
цей період Юрій Лосицький зумів 
відновити собор і дзвіницю. Під 
час зустрічі він продемонстрував 
іноземні газети та журнали, на 
шпальтах яких розповідається 
про Михайлівський Золотоверхий. 
Так, у Європі собор наводять як 
приклад найкраще відтвореної 
споруди. Відтепер планується 
щомісяця проводити «Михай-
лівські зустрічі» та запрошувати 
людей, які мають відношення до 
відбудови монастиря 

КИЇВСЬКА місцева прокуратура 
№2 у судовому порядку вимагає 
повернути у комунальну власність 
незаконно відчужені нежитлові 
приміщення площею 329,5 м² та 
вартістю понад 5 млн грн, що роз-
ташовані на Харківському шосе у 
Дарницькому районі. 

У 2015 році рішенням Дарниць-
кого райсуду право власності на 
вказані приміщення визнано за 
територіальною громадою міста 
в особі Київради та витребувано 
у комунальну власність від не-
законного власника – фізичної 
особи. 

Проте з’ясувалося, що з метою 
перешкоджання виконанню рі-
шення суду, незаконний власник 
відчужив вказані приміщення на 
користь третьої особи, та змінив 
їх загальну площу та підстави на-
буття права власності на цей об’єкт. 

Зважаючи на те, що спірне май-
но вибуло з комунальної влас-
ності поза волею територіальної 
громади, місцева прокуратура 
звернулась до Дарницького рай-
суду з позовом про повернення 
у комунальну власність спірних 
приміщень, шляхом їх витребу-
вання від незаконного власника 
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