
«Розуміючи важливість вихо-
вання дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклу-
вання, Київ продовжує систему 
щоквартальних грошових виплат 
для дитячих будинків сімейного 
типу, прийомних і патронатних 
родин столиці. Завдяки нашій 
ініціативі, виплати отримують 24 

дитячі будинки сімейного типу, 34 прийомні родини 
і 2 патронатні сім’ї з нагоди 1 вересня. Ці виплати 
створені для того, щоб стимулювати та підтримувати 
дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, па-
тронатні родини», – зазначила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

За її інформацією, матеріальну допомогу у роз-
мірі 7000 грн отримають патронатні вихователі, які 
виховують від 1 до 3 дітей та прийомні батьки, які 
виховують від 1 до 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

У розмірі 14000 грн – батьки-вихователі, прийомні 
батьки, які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

У розмірі 19000 грн – батьки-вихователі, прийомні 
батьки, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

Виплати відбуваються за рахунок коштів міської 
цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

На сьогодні у столичних дитячих будинках сімей-
ного типу, прийомних родинах та патронатних сім’ях  
виховуються 224 дитини  

За останні 12 місяців 
надходження до міського 
бюджету від орендної плати за 
землю вже збільшилися майже 
на 256 млн грн

Як зазначають у Де-
партаменті земельних 
ресурсів КМДА, ста-
ном на 1 серпня 2019 
року надходження 
від орендної плати 
за землю становлять 
1 870 215,1 тис. грн, а 
у 2018 році за цей же 
період становили 1 614 
228,4 тис. грн. Отже, 
сума надходження від 
орендної плати збіль-
шилася на 255 986,7 
тис. грн.

У Департаменті також звертають увагу, що бюджет міста вже 
отримав від продажу земельних ділянок трохи більше 64 млн 
грн. За звітний період укладено 13 договорів купівлі-продажу 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
(викуп земельних ділянок комунальної власності під власним 
нерухомим майном).

До кінця року планується продаж 24 земельних ділянок загаль-
ною вартістю понад 70 млн грн, у разі, якщо Київрада підтримає 
такі рішення  
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Фото КМДА

НОВИНИ Віталій Кличко показав, 
як оновлюють столичний 
зоопарк

До першого вересня Київ виплатить 
матеріальну допомогу дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним родинам

«Скоро столичний зоопарк по-
стане перед гостями в оновленому 
форматі. Роботи з реконструкції 
зоопарку тривають. Відвідувачі 
вже могли оцінити оновлені озера 
біля входу з боку проспекту Пере-
моги, місток між озерами та аль-
танку над водою, павільйон для 
пеліканів, оглядовий амфітеатр. 
Наразі будівельники працюють, 
аби невдовзі презентувати гостям 
зоопарку новий вхід із підземним 
океанаріумом, зводять універсаль-

ний вольєр для тварин і птахів та 
приматник. Новий вхід, до речі, 
буде на розі проспекту Перемоги 
та вулиці Зоологічної», – зазначив 
мер Києва.

За його словами, на площі пе-
ред новим входом вже встановили 
скульптуру «Жирафа» заввишки 15 
метрів, яку добре видно з проспекту 
Перемоги. Будуть на площі і відомі 
скульптури «Зубр» та «Леви» – за-
мість старих виготовляють нових 
звірів.

«Потрапити у зоопарк через но-
вий вхід можна буде вже у вересні. 
Будівництво універсального вольє-
ру плануємо завершити до кінця 
цього року. А приматник – влітку 
наступного. Ми хочемо оновити 
формат зоопарку – створити мак-
симально наближені до природніх 
умови утримання для тварин. Щоб 
у столичному зоопарку не було 
кліток, а був відкритий простір. Для 
цього використовуємо досвід наших 
європейських колег із Німеччини, 
Франції, Швейцарії. Переконаний, 
київський зоопарк повинен стати 
одним з найкращих зоопарків Єв-
ропи!» – підкреслив мер столиці  

Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває 
реконструкція першої черги столичного зоопарку. 
Фото і відео він опублікував на своїй сторінці в 
соціальній мережі Facebook.

Уздовж Набережного шосе 
збудують веломагістраль

За дорученням Київського міського голови Віталія Кличка між 
Поштовою Площею і мостом ім. Патона збудують новий вело-
маршрут. Його довжина – орієнтовно 4,8 км. Про це повідомили 
у КК «Київавтодор».

«Веломаршрут уздовж Набережного шосе можна назвати справж-
ньою веломагістраллю. Окрім самої велодоріжки, яку виконають 
із асфальтобетону, там з’являться велопарковки, навігація, LED-
освітлення. Пропонується, що світлодіодні покажчики напрямку 
руху будуть виконані за технологією LED-каміння. Це буде один 
із наймасштабнішних проектів створення велоінфраструктури у 
столиці», – зазначив генеральний директор КК «Київавтодор» 
Олександр Густєлєв.

Розмітку на велодоріжці нанесуть холодним двокомпонентним 
пластиком. Уздовж веломаршруту буде встановлено майданчики 
для відпочинку із затінком. Також облаштують пішохідну про-
гулянкову зону, яка буде відокремлена від велочастини. Тротуар 
буде виконано з ФЕМ-мощення. Якщо транспорт пошкодиться 
– велосипедист зможе його самостійно полагодити, адже на вело-
доріжці буде влаштовано укомплектовану «вуличну майстерню» 
(станцію ремонту).

Олександр Густєлєв додав, що веломагістраль збудують уздовж 
зеленої зони на місці демонтованої трамвайної колії.

Роботи з проектування виконуватиме ТОВ «Інститут Проекту-
вання Інфраструктури Транспорту» (м. Харків). Компанія стала 
переможцем тендеру у системі ProZorro. Згідно з календарним 
планом укладеного договору, робочий проект у повному обсязі 
має бути виконаний проектантом у квітні 2020 року. Що, відпо-
відно, надасть можливість розпочати будівельні роботи  
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Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації:

• просп. Маяковського, 29, нежитлове приміщення, загальна площа якого – 37,86 кв. м, корисна площа 
– 21,60 кв. м розташоване на 4 поверсі будівлі; приміщення у задовільному технічному стані, з підведеними 
комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 – 646600,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом 
оціночної діяльності ТОВ «Авантаж-Консалт».

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення комунального підприємства, ставка орендної 
плати – 1%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 538,83 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
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.
Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
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 поточ-
ного 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.

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.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, Контрактова площа, 
2) оголошує конкурс на право оренди нежитлових приміщень у будинку, закріпленому на праві 
господарського відання за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району м. Києва» (м. Київ, вул. Хорива, 36, тел.: 425-21-35, 425-
22-86, 425-01-74):

– нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 127,40 кв. м, у житловому будинку 
за адресою: вул. Кирилівська, 123, літ. А, для розміщення громадських та благодійних організацій 
на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності.

Детальна інформація на офіційному веб-сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua, у розділі 
«Оренда комунального майна»; телефон для довідок: 485-18-87.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нежитлового приміщення загальною 
площею 2,0 кв. м на вул. Ризькій, 1.

Ознайомитися з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі можна на офіційному 
вебсайті Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (shev.kyivcity.gov.ua) та на сайті виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації (www .kyivcity.gov.ua).

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 17, кв. 32, на ім’я Томашенко В. А., видане Відділом 
приватизації житла Голосіївської РДА 27.02.2004, розпорядження № 345, вважати недійсним.

Втрачений Додаток до диплому спеціаліста KB № 21050028 від 29.05.2002 p., виданий Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка 
на ім’я Євгоровська-Вознюк О. В., вважати недійсним.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація:

– нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі спеціалізованої школи № 174, за адресою: вул. Героїв Севастополя, 43, 
загальною площею 76,4 кв. м; запропонована заявником мета використання – діяльність, яка спрямована на організацію та прове-
дення занять різними видами спорту, погодинна оренда; строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 31.03.2019 
становить 1 386 000,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину – 7,22 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається 
згідно з графіком використання приміщень: Вт– з 17.00 до 18.00; Чт – з 17.00 до 18.00; Сб – з 10.00 до 11.00 (3 год. на тиждень).

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду при-
ймаються 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нежитлових 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 10.30 12 вересня 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 17-45 год 06.09.2019 року.
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розмір 
оренд-

ної 
плати

Строк 
оренди Крок аукціону 

Авансовий орендний платіж для участі 
у конкурсі Умови конкурсу

Адреса,  
тип  

будинку

Площа, кв. м
Технічна характеристика 
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включений до переліку 
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Мінімальний 
– 5%, і не 

більше ніж 
10 %  

найбільшого 
стартового 

розміру 
орендної пла-
ти відповідно 

до запро-
понованого 
учасниками 

в конкурсних 
пропозиціях 

цільового 
призначення 
приміщення

Стартова 
орендна 

плата за 4 
місяці, але 

не менше ніж 
4173,00 грн  

Див.  При-
мітку

Призначення платежу: 
авансова орендна пла-
та для участі у конкурсі 
на право оренди майна 
комунальної власності.  

Одержувач:   
Комунальне підпри-

ємство «Керуюча 
компанія з обслуго-
вування житлового 
фонду Печерського 
району  м. Києва»,  

р/р 26001192399100  
Публічне акціонерне 
товариство «УкрСиб-
банк», МФО: 351005,   
ЄДРПОУ: 35692211

– укладання договору оренди з переможцем конкурсу відповідно 
до умов Типової форми договору про передачу майна терито-

ріальної громади міста Києва в оренду, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 зі 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 підпри-
ємства – 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 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; 
– авансова орендна плата не повертається переможцю або іншим 

учасникам конкурсу, яким пропонувалося 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.

вул. В. 
Тютюнни-
ка, 58/1, 

житловий 
будинок. 

Будинок – 
пам’ятка 
архітек-
тури та 

містобу-
дування 

місцевого 
значення

 137,4  137,4

Нежитлові приміщення                       
цокольного поверху, 

технічне обладнання та 
комунікації: енерго-
забезпечення – так; 

водозабезпечення – так; 
теплозабезпечення – ні. 

Технічний стан при-
міщень – потребує ре-

монту. Об’єкт включений 
до переліку майна, яке 
підлягає приватизації

Станом на 
31.05.2018  
2156800,00 

грн без 
ПДВ                    

Для роз-
міщення:  
– офісних 

приміщень;  
– приватних 
навчальних 

закладів 
(крім квалі-
фікованих 

навчальних 
закладів)

 
14378,67 
грн без 

ПДВ

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 документу про сплату авансової орендної плати. Для особи, яка зверталась із заявою, згідно з пунктом 7.5 цього Положення, 
необхідною умовою є подача документу про сплату другої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua та за телефоном: 280-56-19.

ШТАТ ПІВДЕННА КАРОЛІНА, ОКРУГ ЧАРЛСТОН, СІМЕЙНИЙ СУД, СПРАВА №: 2019 DR-10-2038, скарга від Анни 
Хай (Anna High) до Ігоря Дубінця (Igor Dubinets), Справа № 2019 DR-10-2038. Судова повістка до відповідача ІГОРЯ 
ДУБІНЕЦЬ. ЦІЄЮ ПОВІСТКОЮ ВИ СПОВІЩЕНІ та повинні відповісти на скаргу, посилання на яку зазначено вище, 
та яка зареєстрована канцелярією сімейного суду округу Чарлстон, штат Південна Кароліна, за адресою: Брод-
стріт, 100, Чарлстон, Південна Кароліна, 29401, США, (100 Broad Street, Charleston, South Carolina, 29401 USA) 
12 червня 2019 року, та подати копію вашої відповіді на скаргу адресату Джейсону Стивенсу (Jason S. Stevens) 
до його офісу, за адресою: 215 Іст-Бей-стріт, люкс 500-Н, Чарльстон, Південна Кароліна, 29401 (215 East Bay 
Street, Suite 500-H, Charleston, South Carolina 29401) протягом тридцяти (30) днів після вручення цієї повістки, 
без урахування дня вручення. ЦИМ ВИ НАДАЛІ ПОВІДОМЛЕНІ що, якщо ви не виконаєте вимогу щодо надання 
відповіді на Скаргу відповідно до умов цієї повістки, тобто протягом тридцяти (30) днів після вручення цієї пові-
стки, рішення автоматично буде винесено на користь позивача, у відповідності до вимог, зазначених у Скарзі.

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com
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Таким чином, на підприємстві 
створений технічний підрозділ, 
який дозволить майже удвічі збіль-
шити обсяги асфальтування дво-
рів після аварій. Про це заявив 
заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв під час огляду нової 

техніки підприємства.
За його словами, наявність влас-

ного підрозділу для асфальтування 
значно знизить витрати порівняно 
з тим, коли підприємство кожного 
разу наймає підрядні організації 
на окремі невеличкі ділянки.

«Загалом із початку поточного 
року «Київтеплоенерго» придбало 
48 одиниць нової техніки: аварій-
ки, авто для бригад оперативного 
реагування та інші. Враховуючи 
нову техніку та додаткові брига-
ди, що зараз планують залучити 
у КТЕ, темпи відновлення дворів 
після аварій збільшаться удвічі. 
За місяць планують ремонтувати 
більше тисячі квадратних метрів 
дворів», – зауважив Петро Пан-
телеєв  

У День Незалежності, 24 серпня, о 20.00 на майданчику пе-
ред Національним музеєм історії України відбудеться концерт 
класичної музики «Класик пікнік. Українська поема». Про це 
повідомили у Департаменті культури КМДА.

Під час концерту прозвучать твори та аранжування укра-
їнських композиторів у виконані Національного ансамблю 
солістів «Київська камерата» під орудою Валерія Матюхіна, со-
лістка – заслужена артистка України Богдана Півненко. Також 
у концерті візьмуть участь лауреати Міжнародного конкурсу 
молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця.

Благодійні концерти класичної музики проходять у Києві 
вже другий рік. Перший у цьому році концерт «Класик пікнік. 
Сінема» відбувся 14 червня у парку імені Тараса Шевченка, де 
творча майстерня Мирослави Которович та камерний ансамбль 
«Артехатта» виконували саундтреки із фільмів Федеріко Фелліні, 
Стівена Спілберга, Квентіна Тарантіно, Сергія Параджанова та 
багатьох інших.

Другий концерт «Класик пікнік. Симфонічний» пройшов 
20 червня на майданчику перед Національним музеєм історії 
України, де Kyiv State Symphony Orchestra під орудою Луїджі 
Гаджеро виконував твори Йозефа Гайдна, Фрідріха Генделя та 
Йогана Себастьяна Баха.

Вхід вільний  

25 серпня на Трухановому острові влаштують забіг «Шаную 
воїнів, біжу за героїв України». Це друга така акція, першу про-
вели 2018 року. 

Організовують забіг: 
Міністерство у справах 
ветеранів України; ГО 
«Славетні епохи Укра-
їни»; КБУ «Київський 
міський центр допомо-
ги учасникам антитеро-
ристичної операції»; ГО 
«Українська асоціація 
інвалідів АТО».

«Забігом ми вшано-
вуємо пам’ять загиблих 
воїнів неоголошеної ро-
сійсько-української ві-
йни. Минулого року забіг 
зібрав понад 300 учасни-

ків, серед яких учасники бойових дій на Сході України, родичі, 
близькі та побратими загиблих воїнів, представники посольства 
Великої Британії, військовий аташе посольства США. Спеціально 
запрошеним організаторами забігу гостем був Джордж Лутц, за-
сновник американської організації «Шануй та пам’ятай», а також 
організатор все американського забігу за загиблих воїнів», – за-
значили організатори   

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
В. о. керівника Максим Філіппов
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ  
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Фото КМДА

• Термобункер призначений 
для перевезення асфальту та 
асфальтобетонної суміші. 

• Самоскид призначений для 
перевезення піску, щебню, 
асфальту та бетонної крихти.

• Вантажна платформа-евакуатор 
призначена для транспортуван-
ня котка безпосередньо до місця 
виконання робіт.

• Коток – для утрамбування й 
ущільнення ґрунту та асфальту.

• Спецаварійний автомобіль (Ford 
Transit) – багатофункціональний 
автомобіль для перевезення 
персоналу служби з асфальту-
вання та обладнання.
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У «Київтеплоенерго» 
закупили шість одиниць 
техніки для асфальтування 
дворів після аварій

новини

У День Незалежності 
відбудеться концерт «Класик 
пікнік. Українська поема»

На Трухановому влаштують забіг 
на честь ветеранів АТО/ООС

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» 
днями презентувало нову техніку для відновлення 
асфальту після ремонтних робіт. Загалом це 
шість нових одиниць спецтехінки: термобункер, 
самоскид, коток та платформа для його 
перевезення, а також 2 спецавтомобілі.
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