
86 об’єктів містобудівних 
перетворень на розгляді

Комісія з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів 
будівництва станом на 13 серпня взяла до розгляду 86 об’єктів 
містобудівних перетворень. Про це повідомив співголова Комісії, 
радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

«За результатами роботи щодо 27 об’єктів ухвалено пропо-
зиції та рекомендації, щодо 15 – констатовано грубі порушення 
вимог законодавства та ініційовано відкриття 6 кримінальних 
проваджень за заявами столичної адміністрації», – поінформував 
Володимир Бондаренко.

Окрім того, за його словами, стосовно 7 об’єктів ухвалено рі-
шення про попередження землекористувачів (замовників) щодо 
приведення діяльності у відповідність до законодавства та / або 
скасовано дозвільну документацію на час усунення недоліків. А 
стосовно 4 об’єктів – надано проміжні пропозиції з метою зняття 
соціальної напруги  

17 – 18 серпня у столиці 
відбудуться традиційні ярмарки

Традиційні ярмарки проводяться задля більш повного задо-
волення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. 
Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку 
підприємництва.

Ярмарки триватимуть:

17 серпня (субота):
• Голосіївський район – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
• Дарницький район – вул. Ревуцького;
• Деснянський район – вул. Миколи Закревського (у межах 

просп. Володимира Маяковського, 2-а та вул. Теодора Драйзера); 
вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та 
просп. Лісового);

• Дніпровський район – б-ру Праці, 1-9;
• Оболонський район – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
• Подільський район – просп. Степана Бандери (біля Куренів-

ського парку);
• Солом’янський район – вул. Стадіонна (у межах вулиць Ми-

трополита Василя Липківського та Богданівської);
• Шевченківський район – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

18 серпня (неділя):
• Голосіївський район – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць 

Михайла Ломоносова та Василя Касіяна)  
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Фото КМДА

Київські студенти 
вивчатимуть  
smart-технології

Працювати студенти будуть 
в інноваційних лабораторіях: 
у Науковому кіберполігоні, Ла-
бораторії вбудованих систем і 
3D-моделювання, а також у На-
уковому центрі «SMART». Облашту-
вання лабораторій буде завершено 
найближчим часом.

У середу, 14 серпня, заступ-
ник голови КМДА Валентин 
Мондриївський та директор 
Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій 
КМДА Юрій Назаров відвідали 
Київський університет імені Бори-
са Грінченка. Під час візиту було 
підписано тристоронню Угоду про 
співпрацю між Департаментом 
ІКТ, громадською організацією 
«СМАРТ СІТІ ХАБ» та Київським 
університетом імені Бориса Грін-
ченка. Співпраця має на меті сут-
тєво удосконалити підготовку 
компетентних і кваліфікованих 
фахівців у галузі smart-технологій. 
Подібного курсу не має жоден на-
вчальний заклад України. Оновле-

ні програми в перспективі зможуть 
забезпечити столицю спеціаліста-
ми з розвитку «розумної» міської 
інфраструктури.

«Наша співпраця з Університетом 
Грінченка має на меті виховати 
покоління професіоналів smart-
технологій. Навчальний курс роз-
роблено таким чином, щоб студенти 
отримали найновіші практичні 
знання. Подібної підготовки не 
надає жоден ВУЗ в Україні. Крім 
того, це ще один крок для розбу-
дови smart city. Я впевнений, що 
завдяки спільній роботі міської 
влади та науковців ми отримає-
мо кваліфікованих фахівців, які 
зможуть забезпечити розвиток 
інноваційного середовища Києва», 
– зазначив директор Департаменту 
інформаційно-комунікаційних 
технологій КМДА Юрій Назаров.

За словами заступника голо-
ви КМДА Валентина Мондриїв-
ського, співпраця керівництва 
міста та Університету дозволила 
за останні чотири роки вивести 

муніципальний заклад на дуже 
високий рівень освіти.

«На сьогодні це по-справжньому 
престижний ВНЗ, який входить 
до десятки найкращих у країні. 
Ми й надалі будемо розвивати 
співпрацю, бо якість спеціалістів, 
які приходять працювати в міські 
структури, приємно вражає і ми 
впевнені, що своїми спільними 
діями підвищуємо планку вимог до 
сучасних молодих фахівців», – за-
значив Валентин Мондриївський.

Задля ефективної співпраці між 
фахівцями Kyiv Smart City, викла-
дачами Університету Грінченка та 
студентами буде проведено низку 
гостьових лекцій, факультативів та 
гуртків зі smart технологій. Най-
кращі студенти зможуть також до-
лучитися до роботи над проектами 
компаній-партнерів Kyiv Smart City.

Навчання на новому курсі дасть 
молодим фахівцям знання та прак-
тичні навички з програмування 
мобільних додатків, аналізу да-
них, роботи з ІоТ, вбудованими 
системами (у т. ч. моніторинго-
вими), системами електронного 
урядування тощо. У майбутньому 
новий курс на базі Університе-
ту Грінченка може також стати 
гарною основою для створення 
низки відкритих онлайн-курсів, 
присвячених інноваційним тех-
нологіям 

Бакалаври і магістри спеціальностей 
«Кібербезпека», «Комп’ютерні науки» й 
«Економіка» Київського університету імені  
Бориса Грінченка навчатимуться за 
удосконаленою програмою, яка включає  
вивчення smart-технологій. 



2

РЕКЛАМАХрещатик Київ
16  серпня 2019 р.
№ 48 (5240)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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ОГОЛОШЕННЯ
Про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації передати майно в оренду. 

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району». 
Місцезнаходження об’єкта – вул. О. Теліги, 35, загальна (корисна) площа об’єкта – 44,2 кв. м. Тип будин-
ку – житловий, характеристика об’єкта оренди – 1-ий поверх; технічний стан об’єкта задовільний, є водо-, 
теплопостачання. Оціночна вартість об’єкта оренди 781 030,00 грн без ПДВ. Дата оцінки 31.05.2019. Суб’єкт 
оціночної діяльності ФОП Чебаков О. І. Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення 
громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності. 
Орендна ставка: 1 % – 20,0 кв. м, 2% – 24,2 кв. м (заявником на право оренди можуть бути запропоновані 
інші варіанти цільового призначення, у разі чого стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно 
до більшої орендної ставки). Розмір стартової/місячної орендної плати: 1 007,21 грн без ПДВ (коригується 
на індекс інфляції). Строк оренди – 2 роки 364 дні. До заяви* про оренду додається документ, що засвідчує 
сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не менше 
ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року (р/р 26008302839918, філії ГУ по 
м. Києву та Київській обл. AT «Ощадбанк», код банку: 322669, код ЄДРПОУ: 34966254, призначення платежу: 
перша частина авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, за намір 
оренди об’єкта загальною площею 44,2 кв. м на вул. О. Теліги, 35).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди: балансоутримувач – 04050, м. Київ, 
вул. Білоруська, 1, тел.: 483-98-11, e-mail: 4863588@ukr.nеt. 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.

*– за формою, визначеною згідно з Додатком 4 до Положення, затвердженого рішенням Київради від 
21.04.2015 № 415/1280.

Оголошення
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до сфери управління Голосіївської районної  

в місті Києві державної адміністрації:
• вул. Голосіївська, 12, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 94,50 кв. м, розташоване на 3 поверсі 

Ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва; приміщення у задовільному технічному стані з підведеними комунікаціями. Вартість 
об’єкта оренди станом на 31.05.2019 – 2 002 600,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ОЦІНКА-КОН-
САЛТ». Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у 
сфері освіти (вивчення іноземних мов (погодинно), ставка орендної плати відповідно до Методики – 4%, стартова місячна 
орендна плата за один місяць (без ПДВ) – 6 675,33 грн, стартова орендна плата за 1 добу – 278,14 грн, стартова орендна 
плата за 1 годину – 13,91 грн. Термін оренди – 2 роки 364 дні.

Інформація про графік використання об’єкта оренди: Понеділок: 15.00 – 19.00, Вівторок: 15.00 – 19.00, Середа: 15.00 – 
19.00, Четвер: 15.00 – 19.00, П’ятниця: 15.00 – 19.00.

Балансоутримувач об’єкту – управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, розташоване за 
адресою: просп. Голосіївський, 118-б, м. Київ, 03127, тел.: (044) 257-12-57. 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 – управління освіти Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації, р/р 31554229377962 в ГУДКС Голосіївського району м. Києва, МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37479398.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн коригу-
ється на індекс інфляції. Прийом заяв про оренду зазначеного нежитлового приміщення проводиться – 10 робочих днів з дня, 
наступного після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. Голосіївський, 42, каб. 216. 
Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 281-66-23, 281-66-24.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що 
належать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації:

1. вул. С. Лифаря, 19-б, нежитлове приміщення загальна та корисна 
площа якого – 41,98 кв. м, розташоване на 1 поверсі окремо стоячої будівлі 
школи № 263; приміщення у задовільному технічному стані, з підведеними 
комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 28.02.2019 – 797340,00 
грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чебаков О. І.

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення 
суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у сфері освіти, 
ставка орендної плати – 1%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ)  
– 664,45 грн; термін оренди – 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач – Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коно-
вальця Деснянського району міста Києва, розташована за адресою: вул. 
С. Лифаря, 19-б, тел.: (044) 515-28-44.

Реквізити для сплати першої частини авансової орендної плати: 
одержувач платежу – Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця 
Деснянського району міста Києва, код ЄДРПОУ: 03599026, МФО: 820019, 
р/р 35423207028672 в ГУ ДКСУ м. Києва.

2. вул. Будищанська, 8, нежитлове приміщення загальна та корисна 
площа якого – 29,40 кв. м, розташоване на 1 поверсі окремо стоячої 
будівлі школи № 320; приміщення у задовільному технічному стані, з 
підведеними комунікаціями, окрім опалення. Вартість об’єкта оренди 
станом на 28.02.2019 – 569900,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом 
оціночної діяльності ФОП Чебаков О. І.

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення 
суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у сфері освіти, 
ставка орендної плати – 1%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) 
– 474,92 грн; термін оренди – 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач – Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з по-
глибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, 
розташована за адресою: вул. Будищанська, 8, тел.: (044) 530-18-26.

Реквізити для сплати першої частини авансової орендної плати: 
одержувач платежу – Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з погли-
бленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, код 
ЄДРПОУ: 22886323, МФО: 820019, р/р 31558241341886 в ГУ ДКСУ м. Києва.

Об’єкти не включені до переліку майна, що підлягає приватизації. 
Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:

– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної 
плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше 
ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

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 – орендодавець
оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення підвалу загальною площею 44,60 кв. м у житловому будинку за 

адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 43, літ. А, технічний стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта оренди – 877000,00 грн  
(без ПДВ); оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Богатиренко І. О. станом на 31.01.2019 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення складу; стартова орендна плата – 4490,24 грн (6%). 
Строк оренди – 2 роки 364 дні. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання 
приміщення, які передбачають більші орендні ставки. Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Подільського району м. Києва»: м. Київ, вул. Хорива, 36, контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом 
оренди, – тел.: 425-22-86. Реквізити банківського рахунку для перерахування подвійної стартової орендної плати у розмірі 
8980,48грн. – р/р 26002301835243 у ТВБВ № 10026/0104 філії ГУ по м. Києву та Київській обл. ПАТ «Державний Ощадний банк 
України», код банку: 322669, код ЄДРПОУ: 39609111. Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів, починаючи 
з першого робочого дня, наступного за датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), разом із пакетом документів, 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.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2, Подільська районна в місті Києві державна адміністрація.
Додаткова інформація на офіційному сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua у розділі «Оренда комунального майна» 

та за телефоном: 485-18-87.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що 
належать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації:

• вул. Мілютенко, 22, нежитлове приміщення загальна та корисна 
площа якого – 93,30 кв. м, розташоване на 1 поверсі будівлі; приміщення 
у задовільному технічному стані, з частково підведеними комунікаціями. 
Вартість об’єкта оренди станом на 30.04.2019 – 1565000,00 грн. Оцінка 
проведена суб’єктом оціночної діяльності ПП «Альянс Експерт».

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення суб’єкту 
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення; ставка 
орендної плати – 4%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 5216,67 
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» роз-
ташоване 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 По-

ложення про оренду;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансо-

вої 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.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує 
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної влас-
ності територіальної громади міста Києва. Орендодавець – Дніпровська 
районна в місті Києві державна адміністрація.

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення підвального 
поверху загальною площею 52,60 кв. м, розташоване за адресою:  
вул. Миропільська, 25. Технічний стан приміщення задовільний, енер-
гозабезпечення у наявності, інші комунікації відсутні.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.05.2019 – 61 8000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія 

з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» 
(вулиця Челябінська, 9-г, тел.: 517-74-11).

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: для 
розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із 
ксерокопіювання документів, на площі, що не перевищую 30 кв. м (12, 8  
кв. м – 6%), пункт доочищення та продажу питної води, на площі, що 
не перевищує 20 кв. м (17,90 кв. м – 3%), суб’єкта господарювання, 
що здійснює побутове обслуговування населення (21,90 кв. м – 4%). 

Термін оренди – 2 роки 364 дні.
Місячна орендна плата – 2135,39 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 

цільового призначення, у разі чого стартова орендна плата буде роз-
раховуватися відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення, особи, які мають намір взяти майно в 
оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 
4 до цього Положення:

• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної 
плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:

адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, п/р 26008554300600 в ПАТ 
«УкрСиббанк», МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 39606435, ІПН: 396064326530.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, 
з наступного дня після публікації, за адресою: 02094 м. Київ, бульвар 
Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за телефоном: 559-39-34.

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 № 187, за адресою: вул. Волгоградська, 23, загальною площею 81,48 кв. м,  
запропонована заявником мета використання – діяльність, яка спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту. Погодинна 
оренда, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 28.02.2019 становить 1 552 472,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за 
одну годину – 7,01 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком використання приміщень: Пн – з 15.20 до 19.20; Ср – з 15.20 
до 19.20; Пт – з 15.20 до 19.20 (12 год. на тиждень).

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.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, Контрактова площа, 2) оголошує конкурс на право 
оренди нежитлових приміщень, закріплених 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 172,40 кв. м, у будинку за адресою: вул. Борисоглібська, 
8/13, літ. А, для розміщення хостелу (9 %), або інше цільове використання з більшою орендною ставкою.

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

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
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Оформлення проводиться на підприємстві

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

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com

газетигазети
ПЕРЕДПЛАТАПЕРЕДПЛАТА

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА



СУСПІЛЬСТВОХрещатик Київ
16  серпня 2019 р.
№ 48 (5240)

4

Із нагоди відзначення Дня Незалежності 
України у 2019 році окремим категоріям 
соціально незахищених верств населення 
міста Києва буде надано одноразову адресну 
соціальну матеріальну допомогу. Зага-
лом отримають таку фінансову підтримку  
336 430 мешканців міста Києва. Як повідо-
мила заступник голови КМДА Марина 
Хонда, підписано відповідне розпоря-
дження КМДА № 1435.

«Загалом, кияни 21 пільгової категорії отримають матеріальну 
допомогу від міської влади. Крім того, одноразову адресну со-
ціальну матеріальну допомогу отримають також і внутрішньо 
переміщені особи, які перебувають на обліку та фактично про-
живають у місті Києві. Виплати становитимуть від 280 до 500 
гривень залежно від категорії», – зазначила Марина Хонда  

Із 9 до 15 вересня у Києві відбудеться Клубний чемпіонат світу 
з веслування на човнах «Дракон» на Оболонській набережній 
(Оболонська набережна, 22) та прилеглій до неї акваторії вод-
ного стадіону. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1434.

Головною метою заходу є розвиток фізичної культури і спорту 
в місті Києві; посилення пропаганди здорового способу життя; 
фізичного та духовного розвитку населення.

Відповідальність за підготовку та проведення заходу несе 
громадська організація «Федерація України з веслування на 
човнах «Дракон».

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для орга-
нізації та проведення чемпіонату, здійснюватиметься із 08:00 
8 вересня до 19:00 9 вересня, демонтаж – із 19:00 15 вересня до 
20:00 16 вересня на Оболонській набережній.

Під час проведення заходу буде забезпечено публічну безпеку 
і порядок, чергування бригад екстреної (швидкої) медичної до-
помоги, а також пожежно-рятувальної техніки  

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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Столиця Казахстану –  
майданчик для 
врегулювання 
сирійського конфлікту

Про припинення вогню в Ідлібі  
сирійське телебачення оголосило  
ще під час переговорів у столиці 
Казахстану. Подія наскільки довго-
очікувана,  настільки ж і крихка. У 
цій провінції на північному заході 
Сирії, за різними даними, живуть 
від півтора до трьох мільйонів 
людей. І, за останніми даними 
міжнародних експертів, Ідліб пере-
живає велику гуманітарну кризу.

На офіційному сайті ООН  
опубліковано виступ Заступника 
Генсека Організації з гуманітар-
них питань та Координатора над-
звичайної допомоги ООН Марка 
Локока. За його словами, події в 
Ідлібі розвиваються за найгіршим 
сценарієм. 

«Мирне населення розплачу-
ється за нездатність політиків 
покласти край насильству і до-
могтися дотримання міжнарод-
ного права, яке передбачає захист 
цивільних осіб у ході військових 
дій», – заявив він. 

І ключова думка – нездатність 
політиків домовитися. У цьому 
сенсі столиця Казахстану, як діа-
логовий майданчик – це те місце, 
де можна спробувати знайти комп-
ромісне рішення. Тим паче, учас-
ники переговорів у Нур-Султані 
зацікавлені в припиненні воєнних 
дій у Сирії головним чином через 
те, що це створює потенційну за-
грозу безпеці та стабільності в 
їхніх країнах.

За стіл переговорів сіли різ-
ні сторони конфлікту – урядова 
делегація, яку очолив постійний 
представник САР при ООН Башар 
аль-Джаафарі і озброєна опози-
ція на чолі з Ахмадом Аль-Тоум. 
Делегацію Росії очолив спецпред-
ставник президента РФ по Сирії 
Олександр Лаврентьєв. Делегацію 
Туреччини – заступник міністра 
закордонних справ Седат Онал. 
Іранська делегація брала участь 
на чолі зі старшим помічником 
міністра закордонних справ з по-
літичних питань Алі Асгар Хаджі. 
На зустріч у Казахстані прибула та-
кож делегація ООН на чолі з Хавле 
Матар, заступником спеціального 
представника ООН по Сирії. Сам 
спецпредставник Гейр О. Педерсен 
не приїхав у Нур-Султан через 
проблеми зі здоров’ям. Також за 
круглий стіл у столиці Казахстану 
сіли представники Управління 
Верховного комісара ООН у справах 
біженців, представники Червоного 
Хреста і Йорданії.

Вперше до переговорів в Ас-
танинському форматі приєдна-
лися Ліван та Ірак. Рішення про 
підключення до переговорного 
процесу делегацій двох близь-
косхідних країн було прийнято за 
підсумками попередньої зустрічі 
в столиці Казахстану. Інтерес офі-
ційних Бейрута і Багдада цілком 
зрозумілий. Країни – географічні 
сусіди Сирії, тож вони зацікавлені 
у вирішенні питань, щодо повер-
нення сирійських біженців, та за-
галом у надійному та економічно 
стабільному партнері.

 Домовленість по Ідліб – не 
головний підсумок переговорів 
у Нур-Султані. Йдеться про ство-
рення конституційної комісії по 
Сирії. Про її створення заявляли 
більше двох років тому. Новий 
орган повинен був зайнятися роз-
робкою нової конституції Сирії. 
Але переговори забуксували на 
стадії процесу обговорення чле-
нів нового органу. І вперше про 
серйозний прогрес у створенні 
комісії стало відомо за підсум-
ками переговорів у Нур-Султані. 
І міжнародні експерти не виклю-
чають, що процес формування 
конституційної комісії по Сирії 
може бути завершений вже у ве-
ресні цього року 

новини

Понад 336 тисяч осіб отримають 
матеріальну допомогу

У вересні на Оболонській 
набережній відбудеться Клубний 
чемпіонат світу з веслування на 
човнах «Дракон»

У столиці Казахстану вже скоро відбудеться 
наступний раунд переговорів із врегулювання 
сирійського конфлікту. Він буде вже 14-м за 
рахунком. І така кількість зустрічей говорить 
про зацікавленість всіх сторін у діалозі 
казахстанського формату, інакше не було б сенсу 
в подібних переговорах, навряд чи можна було 
зібрати таку кількість учасників переговорів. І 
останній, серпневий раунд, який у ЗМІ назвали 
«Астана – 13», відбувся.
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