
Навесні 2020 року буде 
презентовано проекти двох 
нових велодоріжок

Навесні 2020 року буде презентовано проекти двох нових 
велодоріжок, загальною довжиною 12 кілометрів. Про це заявив 
заступник голови КМДА Дмитро Давтян на своїй сторінці у 
мережі Facebook.

Зокрема, за словами Дмитра Давтяна, одна велодоріжка з’єднає 
Поштову площу, Пішохідний міст через Дніпро, міст Метро та 
міст Патона; інша – аеропорт «Жуляни», Севастопольську площу, 
Солом’янську площу, площу Льва Толстого, Майдан Незалежності 
та Європейську площу.

«На окремих ділянках будуть облаштовані велосвітлофори, 
велопарковки та станції вело-ТО. Пластикова дорожня роз-
мітка забезпечить довготривалість нанесеного матеріалу. По-
чати реалізацію плануємо також у 2020 році», – додав Дмитро  
Давтян  
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  Вже за два тижні у Дніпровському районі 
відкриється нова енергоефективна школа

НОВИНИ У столиці незабаром 
відкриють «розумну» 
школу

Про це мер Києва Віталій Клич-
ко заявив під час перевірки завер-
шення будівельних робіт.

«Зараз ми знаходимося в онов-
леній школі на вулиці Хорольській. 
І хоч ми говоримо, що цю школу 
реконструювали, але насправді – 
побудували заново. Школа буде 
комфортною та сучасною. На зразок 
енергоефективної та «розумної» 
школи № 334 на Харківському маси-
ві, яку ми відкрили минулого року. 
І, до того ж, найбільшою школою 
у Києві та однією з найбільших 
шкіл в Україні. Навчатимуться тут 
більше тисячі школярів. 2 вересня, 
у понеділок, запрошуємо і батьків, 
і учнів у нову й гарну школу», – до-
дав Віталій Кличко.

Наразі на об’єкті завершують 
ремонтні роботи, встановлюють 
сантехніку, а також обладнання у 
спортивних залах, актовому залі, 
тривають роботи з благоустрою те-
риторії. Сьогодні на об’єкті працює 
понад 300 фахівців.

Раніше тут була стара двоповерхо-
ва школа, яку звели понад 100 років 
тому. Її демонтували і побудували 
нову, сучасну 4-поверхову будівлю.

Школа розрахована на 36 класів. 
На першому та другому поверхах 
розмістять початкову школу, на 
третьому та четвертому – середню 
та старшу школу.

Освітній заклад матиме три 
спортзали, басейн, актовий зал, 
бібліотеку, медичний блок, їдальню, 
музей, тир, а також ігрові кімнати 
та спальні кімнати для молодших 
класів. У школі буде все необхідне 
обладнання для цікавого та ефек-
тивного навчання – інтерактивні 

екрани, системи для вивчення іно-
земних мов, комп’ютерні класи.

Будівля – енергоефективна, зі сво-
їм тепловим пунктом. Кожен клас 
обладнано датчиком температури, 
за допомогою якого здійснювати-
меться автоматичне регулювання 
подачі тепла в навчальні кабінети.

Для економії електроенергії вста-
новлюють тільки енергоефективне 
обладнання та LED-освітлення.

Школа на Хорольській буде зруч-
на для людей з інвалідністю – тут 
облаштували входи у будівлю на 
рівні землі, передбачили ліфти та 
пандуси. Будівля має відеоспосте-
реження, охоронну сигналізацію, 
систему протипожежного захисту.

«Ця школа № 42 на вул. Хороль-
ській та школа № 334 на Харків-
ському масиві, яку ми відкрили рік 
тому, – це новий стандарт навчаль-
них закладів, який ми втілюємо у 

столиці. Всі школи та садки у Києві 
мають відповідати цим стандартам. 
Аби дітям було комфортно і цікаво 
навчатися», – наголосив Віталій 
Кличко.

Наразі в столиці триває рекон-
струкція ще чотирьох садочків – 
у Дарницькому, Подільському та 
Оболонському районах.

Садочок на вулиці Бориспільській, 
28/1, у Дарницькому районі (№ 652) 
планують відкрити у жовтні.

Також здійснюється будівництво 
з нуля двох дитячих садків – на 
Троєщині (вулиця Радунська) та в 
Солом’янському районі (бульвар 
Вацлава Гавела).

Нагадаємо, у бюджеті Києва на 
2019 рік на сферу освіти виділили 
майже 18 млрд грн. Загалом за 5 
років у Києві побудували або по-
вністю реконструювали 8 шкіл та 
26 дитячих садків  

Київ визнано однією з 
найпрозоріших європейських 
столиць – міжнародне 
дослідження

Київ увійшов до списку шести найпрозоріших європейських 
столиць із 26 міст. Такі висновки пілотного дослідження міжна-
родної організації «Transparency International». 

За інформацією Тransparency International Україна, Київ став 
лідером завдяки зручній національній системі публічних за-
купівель ProZorro, публічному реєстру електронних декларацій 
і повноті інформації на офіційному порталі Києва.

«Столична влада робить все для максимальної відкритості та 
прозорості своєї роботи. Ми втілили проект «Відкритий бюджет», 
відкрили документообіг КМДА, відкритою є й інформація про 
проведення тендерів, аукціонів, а всі засідання комісій Київради 
відбуваються з обов’язковою онлайн трансляцією, – зазначив мер 
столиці  Віталій Кличко. – Фахівці, що досліджували прозорість 
Києва, зазначили, що нам не вистачає інформації про заробіт-
ну плату Київського міського голови, але і ці дані відкриті та  
публікуються. – Кожен може завантажити розрахункові платіжні 
відомості Київського міського голови та заступників голови КМДА 
на міському порталі відкритих даних».

Віталій Кличко додав, що столична влада докладає чимало 
зусиль для реалізації ідей прозорості, відкритості та підзвіт-
ності перед громадою міста. Постійно вдосконалює механізми 
доступу до публічної інформації, також планує модернізацію 
Системи обліку публічної інформації, аби зробити її зручнішою 
для користувачів.

Нагадаємо, у 2018 році експерти під егідою Тransparency 
International Slovensko оцінили 26 столиць за 14 індикаторами, 
серед яких наявність і доступність даних про бюджет міста і за-
купівлі, діяльність міського голови і депутатів, доступ до публічної 
інформації тощо.

Найпрозорішими європейськими містами названо Вільнюс, 
Київ, Мадрид, Прагу, Приштина і Таллінн. Останні у переліку – 
Афіни, Белград, Єреван, Сараєво, Стокгольм і Кишинів.

Transparency International Ukraine – акредитований представник 
глобального руху Transparency International, що комплексно під-
ходить до розробки і впровадження змін задля зниження рівня 
корупції. ТІ Україна розробила та впроваджує Рейтинг прозорості 
100 найбільших міст України: щороку аналізуючи міста за 91 
індикатором у 13 сферах  
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно. Орендода-
вець – ДП «Укроборонпостачальник», код ЄДРПОУ: 24974907.

– нежитлове приміщення, загальною площею 87,07 кв. м, за адресою: 
04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81, на цокольному поверсі будівлі за літ. 
«В». Мета використання – розміщення громадської організації на площі, що 
не використовується для провадження підприємницької діяльності. Вар-
тість майна станом на 30.04.2019 року – 1667320,00 грн. Розмір стартової 
місячної орендної плати – 6547,34 грн.

Бажаючим отримати в оренду нежитлові приміщення звертатися із заявою 
протягом 10 робочих днів, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 
81, тел.: (063) 232-56-16.

Подільська районна в місті Києві державна  
адміністрація – орендодавець

оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення 
першого поверху, загальною площею 267,10 кв. м, у нежитловій 
одноповерховій прибудові до житлового будинку за адресою: 
Київ, просп. Правди, 33, літ. А; технічний стан об’єкта задовільний.

Оціночна вартість об’єкта оренди – 4028000,00 грн (без 
ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності 
ФОП Работська К. В. станом на 30.06.2019 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – роз-
міщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове 
обслуговування населення, стартова орендна плата – 13346,11 
грн (4%). 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 обслугову-
вання 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 – 
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, Контр-
актова пл., 2, Подільська районна в місті Києві державна ад-
міністрація.

Додаткова інформація на офіційному сайті Подільської РДА: 
podil.kievcity.gov.ua, у розділі «Оренда комунального майна» та 
за телефоном: 485-18-87.

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

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві  
державна адміністрація.

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення 
(сміттєзбірник), загальною площею 12,40 кв. м, розташоване 
за адресою: Каунаська вул., 12/2. Технічний стан приміщення 
задовільний, відсутнє технічне обладнання загальнобудинко-
вого призначення.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.05.2019 – 150790,00 
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: 
розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи (5 %), термін оренди –  
2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 628,29 грн без ПДВ.

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані 
інші варіанти цільового призначення.

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: 296-56-56.

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

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого 
поверху, загальною площею 23,00 кв. м, розташоване за адресою:  
вул. Космічна, 5. Технічний стан приміщення задовільний, комунікації відсутні.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 – 458000,00 
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 суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення (4%), термін оренди – 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 1526,67 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варі-

анти цільового призначення, у разі чого стартова орендна плата буде 

розраховуватися 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 оренд-

ної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслу-

говування 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.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністра-
ція оголошує конкурс на право оренди нежитлового приміщення, 
загальною площею 52,5 кв. м, на вул. Симона Петлюри, 2/4.

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

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс 
на право оренди нежитлового приміщення, загальною площею 132,5 кв. м, на вул. Со-
фіївська, 23.

Ознайомитися з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються претенден-
тами для участі у конкурсі, можна на офіційному суб-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.

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 49,60 кв. м, за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 
32-в, літ. Б, для розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, 
або інше цільове використання;

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

Втрачене свідоцтво про право власності Серія САА № 187073 від 02.06.2004 р. за адресою: 
м. Київ, вул. Заболотного Академіка, 98, кв. 9, на ім’я Дробович Н. С., видане на підставі Наказу 
Головного управління житлового забезпечення від 25.05.2004 р. № 964-С, вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА

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 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
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Зокрема, програма насичена різ-
ноплановими пам’ятними, мистець-
кими, спортивними і соціальними 
подіями. Традиційно, 23 серпня 
відбудуться церемонії підняття 
Державного Прапора України на 
Софійській площі, біля будівлі Ки-
ївської міської державної адміні-
страції та в усіх районах Києва. 

24 серпня розпочнеться урочис-
тостями за участю керівництва 
держави та міста на Майдані Неза-
лежності та на алеї Героїв Небесної 
Сотні. Кияни вшанують пам’ять 
видатних діячів українського дер-
жавотворення, загиблих учасни-
ків Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та 
учасників заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
відсічі та стримування збройної 
агресії Російської Федерації у До-
нецькій і Луганській областях.

А продовжиться відзначення Дня 
Незалежності фестивалями і кон-
курсами, пішохідними екскурсіями 
і модним показом, змаганням на 
ретро-автомобілях для встановлен-
ня Рекорду України і створенням 
вуличної карти мрії, музичними 
виступами і вітрильною регатою.   

Програма подій до дня 
Незалежності України  

24 серпня
•  П о к л а д а н н я  к в і т і в  д о 

пам’ятників, пам’ятних знаків, 
місць поховань видатних діячів 
українського державотворення, 

борців за незалежність України 
у ХХ столітті.

• Святковий захід з нагоди 28-ї 
річниці незалежності України біля 
будівлі Київської міської держав-
ної адміністрації (вул. Хрещатик, 
36, 13:00).

• Фестиваль етнічних громад 
«Етнічний віночок» біля будівлі 
Київської міської державної адмі-
ністрації (вул. Хрещатик, 36, 16.00 
– 19.30).

• Презентаційна акція «Україна 
єдина» Київського міського авто-
мотоклубу на вулиці Хрещатик (від 
вулиці Богдана Хмельницького до 
бульвару Тараса Шевченка, 15.00 
– 22.00).

• Вуличний соціальний фестиваль 
«Карта мрії – 2019» (вул. Хреща-
тик, від вул. Прорізної до будівлі 
головного відділення Укрпошти, 
13.00 – 17.00).

• Спортивно-масовий захід «Забіг 
у вишиванках «Кубок до Дня Не-
залежності України» (Русанівська 
набережна – Дніпровська набе-
режна до вулиці Княжий затон, 
09.00 – 13.00).

• Всеукраїнський фестиваль з 
нагоди Дня Незалежності України 
Всеукраїнського центру фізично-
го здоров’я населення «Спорт для 
всіх» (біля арки Дружби народів, 
Центральний парк культури та від-
починку м. Києва).

• Міжнародний фестиваль мис-
тецтв «Діалоги культур» (Літня 
естрада «Міський сад» у Централь-

ному парку культури і відпочинку 
м. Києва).

•  Показ  колекці ї  бренду 
SEREBROVA у рамках концепції 
«Ukraine Now» (Пішохідний (Пар-
ковий) міст через річку Дніпро, 
18.00 – 21.00).

• Фестиваль «Відкрита музи-
ка міста» на майданчику перед 
Національним музеєм історії 
України (вул. Володимирська, 
2, 20.00).

• Святкові концертні програми 
у районних закладах культури за 
участю колективів художньої са-
модіяльності.

• Вітрильна регата «День Неза-
лежності» (6-й причал Київського 
річкового вокзалу, 11.00).

• Районне свято за участю ко-
лективів самодіяльності закладів 
культури Дарницького району в 
регіональному ландшафтному пар-
ку «Партизанська слава».

• Культурно-мистецький проект 
«Моя Незалежність» (культурно-
мистецький об’єкт «Співоче поле» у 
Печерському ландшафтному парку, 
15.00).

• Святкова концертна програма до 
Дня Незалежності України (Контр-
актова площа, сквер біля пам’ятника 
П. Сагайдачному).

• Концертна програма до Дня 
Незалежності України у парку «Від-
радний».

24 – 25 серпня
• Чемпіонат України зі Стріт Ворк- 

аут (біля арки Дружби народів, Цен-
тральний парк культури та відпо-
чинку м. Києва).

• Богатирський турнір «Матч по-
братимів 2019» на Контрактовій 
площі, 14.00.

КП «Київтеплоенерго» планово ремонтує ТЕЦ-6, що виробляє 
електрику в енергомережу та тепло для третини киян.

За інформацією підприємства, для надійної та безаварійної 
роботи ТЕЦ-6 восени та взимку наразі ремонтують турбіну 
енергоблоку № 1: енергетики лагодять електродвигуни, насоси, 
димосмокти, вентилі тощо.

Турбіна на теплоелектроцентралі № 6 здійснює 3 тисячі 
обертів на хвилину, перетворюючи пар на електрику та тепло.

Завершити ремонт мають до початку опалювального сезону   

Цієї суботи, 24 серпня, у зв’язку із відзначенням у Києві 28-ї 
річниці незалежності України, з початку роботи до закінчення 
заходів буде зачинено на вхід і вихід станції метро «Майдан Неза-
лежності» і «Хрещатик» – на вулицю Інститутську та Алею Героїв 
Небесної Сотні. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

У зазначений період роботу станції «Майдан Незалежності» 
буде організовано тільки для пересадки з лінії на лінію.

Також 24 серпня, у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК 
«Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» 
(Київ) та «Олімпік» (Донецьк), можливе обмеження на вхід для 
пасажирів станцій «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Палац 
спорту» після закінчення гри.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення 
масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій  

Київ увійшов до рейтингу 50-ти найбільш дружніх міст у світі, 
обійшовши такі мегаполіси, як Нью-Йорк, Берлін та Рим. Відпо-
відний перелік склав туристичний портал Big7Travel, в опитуванні 
якого взяло участь 1,5 мільйона туристів.

Під час опитування автори дослідження брали до уваги про-
стоту навігації та транспорту міста, привітність перехожих та 
готовність місцевих мешканців допомогти іноземному туристу.

За інформацією порталу, статус найпривітнішого міста визна-
чався з огляду на те, наскільки легко проїхати містом чи наскільки 
охоче місцеві мешканці відповідають на запитання і допомагають 
знайти дорогу. Враховували навіть те, наскільки легко заводити 
нових кращих друзів у місцевому барі.

Як пишуть на порталі, Україна – дивовижно різноманітна, 
культурно багата і захоплююча країна, у якій знаходиш більше, 
ніж коли-небудь очікував  

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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Київ відзначатиме День 
Державного Прапора і  
28-му річницю 
незалежності України

новини

КП «Київтеплоенерго» ремонтує 
ТЕЦ-6 для її безаварійної 
роботи у холодний період 

24 серпня київський 
метрополітен змінить роботу

За результатом опитування  
1,5 млн іноземних туристів,  
Київ названо одним  
із найдружніших міст світу

У столиці затверджено Програму заходів, 
присвячених Дню Державного Прапора України 
та 28-й річниці незалежності України. Підписано 
відповідне розпорядження КМДА № 1467.
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