
Система «ProZorro. Продажі»:
Київ один із лідерів 

За результатами рейтингу ДП «Прозорро. Продажі», столиця – 
серед міст, які найактивніше використовують електронну систему 
задля здійснення малої приватизації. Київ одним із перших при-
єднався до реформи держпродажів, адже прагне якомога ефек-
тивніше та відкрито розпоряджатися комунальним майном. Про 
це повідомив заступник голови Київської міської державної 
адміністрації Володимир Слончак.

«Від початку року ми активно вклю-
чилися в процес реформи держпродажів 
через систему «ProZorro. Продажі». Наразі 
це найбільш демократична система, що 
створює активне конкурентне середовище 
та мінімізує втручання владних  структур. 
На сьогодні ми вже маємо перші хороші 
результати – у липневих торгах за 4 об’єкти 
комунальної власності боролися 100 
учасників. А ціни збільшуються від початкових ставок у десятки 
разів», – повідомив Володимир Слончак.

Рейтинг враховував 4 напрями, за якими муніципалітети пра-
цюють у системі «ProZorro. Продажі»: мала приватизація, оренда 
нерухомості, продаж майна та оренда тимчасових торгових місць.

Зазначимо, що до ТОП-5 міст окрім Києва увійшли Маріуполь, 
Дніпро, Червоноград та Житомир. Разом усі міста України заро-
били понад 157 мільйонів гривень, з яких 149 мільйонів – завдяки 
малій приватизації  

За  словами мера, ця школа – най-
більша та найсучасніша в Україні. 
Три спортзали, басейн, актовий 
та танцювальний зали, бібліотека, 
медичний блок, їдальня, музей, 
тир, ігрові та спальні кімнати для 
молодших класів. У навчальних 
класах  – інтерактивні екрани, сис-
теми для вивчення іноземних мов, 
комп’ютери. Школа має стадіон, 
спортивний та ігровий майданчики, 
майданчик для вивчення правил 
дорожнього руху.

«Ще кілька років тому на цьо-
му місці стояло занедбане при-

міщення, що школою складно 
було назвати. Зведене понад 100 
років тому, воно перебувало в 
дуже «втомленому стані». Тому 
ми демонтували стару будівлю і 
звели нове, сучасне 4-поверхо-
ве приміщення. Як і всі нові на-
вчальні заклади Києва, ця школа 
безпечна – з відеоспостереженням, 
охоронною сигналізацією. А та-
кож – енергоефективна. Зі своїм 
тепловим пунктом. Кожен клас 
обладнали датчиком температури 
для автоматичного регулювання 
подачі тепла. Тому мерзнути ви не 

будете. Головне – добре вчіться!», 
– звернувся до учнів мер столиці.

Віталій Кличко передав симво-
лічний ключ від школи директору 
навчального закладу та завів пер-
шокласників на їх перший урок. 

«33 тисячі першокласників цього 
року йдуть до київських шкіл. 
Зокрема, і в школі номер 42, яку 
ми разом відкриваємо сьогодні, 
сядуть за парти 183 першоклас-
ники – 6 класів! Це урочисте та 
хвилююче свято. Особливо для 
першачків, які сьогодні зроблять 
перший крок у країну знань», – 
зазначив Кличко.  

Він наголосив, що за 5 років у 
Києві побудували або повністю ре-
конструювали 8 шкіл та 26 дитячих 
садків. Це – нові, сучасні заклади 
європейського рівня  

У 2019 році клієнтам комунального підприємства 
«Київтеплоенерго» надали понад мільйон консультацій, 
що стосуються постачання гарячої води та опалення. 
Про це повідомив директор структурного підрозді-
лу «Енергозбут» підприємства «Київтеплоенерго» 
Костянтин Лопатін.

«З початку року загальна кількість звернень киян з 
питань, пов’язаних із теплопостачанням і наданням 
послуг, перевищила мільйон. Така кількість говорить 
про необхідність працювати з клієнтами за допомогою 
додаткових шляхів комунікації. Одним із них є ресурс 
http://teplo.org.ua/, впровадження якого наразі на за-
вершальному етапі. Це сайт, де буде розміщена інфор-
мація про теплоспоживання будівель столиці. Мешканці 
зможуть отримувати більше реальних та об’єктивних 
даних щодо  нарахувань, побачити конкретні цифри 
споживання і вартості тепла у своєму будинку, а голо-
вне – порівняти їх з іншими багатоповерхівками. Це 
і стане поштовхом до енергоефективних заходів, які 

сприятимуть зни-
женню споживання 
тепла, а значить і 
його вартості», – за-
значив Костянтин 
Лопатін.

Крім того, у рам-
ках підготовки до 
опалювального се-
зону проводиться 
робота з прилада-
ми обліку теплової 
енергії. У цьому 
році вже відремонтовано понад 200 лічильників, а 
також проведено повірку понад тисячі вузлів обліку.

Нагадаємо, що «Енергозбут» – структурний підроз-
діл КП «Київтеплоенерго», який займається обліком 
відпуску теплової енергії та її продажем, а також 
збором коштів за надані послуги  

На київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 
відремонтували понад 1100 
одиниць обладнання

У рамках підготовки до опалювального сезону на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 
провели ремонт понад 1100 одиниць обладнання. Про це повідо-
мив начальник технічної служби структурного підрозділу 
«Київські ТЕЦ» комунального підприємства «Київтеплое-
нерго» Сергій Смілян.

«Сьогодні на ТЕЦ-5 
відремонтовано 770 
одиниць обладнання. 
Йдеться про ремонт-
ні роботи на трьох 
енергоблоках, трьох 
водогрійних котлах, 
понад сотні одиниць 
насосного обладнан-
ня. Ці заходи сприя-
тимуть підвищенню 
ефективності та на-
дійності обладнання 
в опалювальний се-
зон. Планові роботи 

здійснюють також на ТЕЦ-6, де проведено ремонт 370 одиниць 
обладнання. Зокрема, енергоблоку № 1, чотирьох водогрійних 
котлів, майже сотні вимикачів ліній електропередач і трансфор-
маторів», – зазначив Сергій Смілян.

Вперше за остан-
ні 30 років на ТЕЦ-6 
проводиться ремонт 
димової труби, висота 
якої – 270 метрів. Про-
ведення таких робіт 
дасть можливість за-
хистити димову трубу 
від руйнування. Під 
час капремонту міня-
ють зруйновані часом і 
корозією захисні пли-
ти на верхівці труби, 
розчищають нашару-
вання,  ліквідовують 
пошкодження бетону та металоконструкцій.

Зазначимо, що теплоелектроцентраль № 5 і теплоелектро-
централь № 6 забезпечують теплом і опаленням 60% киян, а 
також виробляють електричну енергію, що надходить в об’єднану 
енергосистему  
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Мер Києва Віталій Кличко привітав школярів 
столиці з початком нового навчального року та 
урочисто відкрив нову школу в Дніпровському 
районі Києва, на вулиці Хорольській, 19.

У Києві відкрилася 
найсучасніша школа  
в Україні  

В Києві надали понад мільйон консультацій 
з питань опалення та гарячої води

ТЕЦ-5

ТЕЦ-6
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві 
державна адміністрація (м. Київ, просп. Перемоги, 97).

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фон-
ду Святошинського району м. Києва» (вул. Симиренка, 17, тел.: 454-01-64, email: kk_orenda@ukr.net,  
р/р 26002014276301 у ПАТ «Альфа Банк», код банку: 300346, код ЄДРПОУ: 39607507).  
Характеристика об’єктів оренди:

1) нежитлові приміщення на 1 поверсі нежилої будівлі на вул. Зодчих, 24, літ. Б, загальна площа –  
16,6 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 350000,0 грн без ПДВ станом 
на 30.04.2019, оцінка виконана СОД ПП «Габ’яно». Запропонована мета використання – надання 
побутових послуг. Орендна ставка – 4%. Розмір орендної плати за 1 місяць – 1162,0 грн без ПДВ;

2) нежитлові приміщення на 1 поверсі нежилої будівлі на вул. Булгакова, З, літ. Б, загальна площа –  
29,64 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 565000,0 грн без ПДВ станом 
на 30.04.2019, оцінка виконана СОД ПП «Габ’яно». Запропонована мета використання – надання 
побутових послуг. Орендна ставка – 4%. Розмір орендної плати за 1 місяць – 1875,80 грн без ПДВ;

3) нежитлові приміщення на 1 поверсі нежилої будівлі на бульв. Вернадського, 61, загальна 
площа – 163,2 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 2532000,0 грн без ПДВ 
станом на 31.03.2019, оцінка виконана СОД ПП «Габ’яно». Запропонована мета використання –  
надання побутових послуг. Орендна ставка – 4%. Розмір орендної плати за 1 місяць – 8489,80 
грн (без ПДВ);

4) нежитлові приміщення на 1 поверсі нежилої будівлі на вул. Ірпінська, 68, літ. Б, загальна площа –  
11,22 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 206930,0 грн без ПДВ станом 
на 30.06.2019, оцінка виконана СОД ТОВ «Торговий Дім «Ріелтер-Україна». Запропонована мета 
використання – розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи. Орендна ставка – 5%. Розмір орендної плати за 1 місяць – 857,04 грн (без ПДВ).

Запропонований заявниками строк оренди – 2 роки 364 дні.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду 

майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний висно-
вок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів 
з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому 
числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір 
взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до  Положення; 
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що 

становить подвійну стартову орендну плату.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатися за телефоном до Балансоутримувача.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розмі-

щення оголошення, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок – 424-34-87.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (вул. Кошиця Олександра, 
11, м. Київ) оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що передане до 

сфери управління та стосовно якого надійшла заява:
– частина окреморозташованої будівлі (сміттєзбірника), загальною (корисною) площею 8,20 кв. м, що 

розташована на Харківському шосе, 160-а, з метою розміщення складу тощо, строком на 2 роки 364 дні. 
Орендна ставка становить 6 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації відсутні.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.04.2019 становить 145 140,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом 
оціночної діяльності ТОВ «Глобал Апрайзер Груп». Орендна плата за базовий місяць становить 725,70 
грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду комуналь-
ного майна територіальної громади м. Києва, далі – Положення, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами), і отримала позитивний висновок рецензента про 
відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не 
вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують 
сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; 
• 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.

Для ознайомлення з потенційними об’єктами оренди необхідно звертатися до Балансоутримувача.
Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького ра-

йону м. Києва» (Харківське шосе, 148-а, м. Київ, п/р 26000300840576 в ТВБВ № 10026/045 філії ГУ по  
м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк», МФО: 322669, код ЄДРПОУ: 39604270, ІПН: 396042726512, 
тел.: 563-32-00, e-mail: arendadarnytsia@ukr.net). 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. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

Печерська районна в місті Києві державна  
адміністрація оголошує про намір передати 

майно в оренду
Орендодавець: Печерська районна в місті Києві держав-

на адміністрація (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 
15, тел.: 280-15-39).

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва» (м. Київ, пров. Мар’яненка, 7, тел.: 254-
42-24, 254-52-86, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

Інформація про об’єкт оренди: 
– Місцезнаходження об’єкта оренди : м. Київ, бульв. 

Лесі Українки, 3. 
– Загальна площа (корисна площа): 29,2 кв. м (29,2 кв. м). 
– Тип будинку: житловий будинок.
– Характеристика об’єкту оренди: нежитлові при-

міщення третього поверху.
– Технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення 

комунікаціями): потребує ремонту (можливе підключення 
електропостачання).

– Оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 31.05.2019 
– 817 000,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності 
ТОВ «ГЕБОРА»). 

– Запропоноване цільове використання об’єкта орен-
ди: за заявою ініціатора, цільове використання та строк 
оренди – для розміщення офісу; 2 роки 364 дні.

Можливе альтернативне цільове використання об’єкту 
оренди (в такому випадку, стартова орендна плата буде 
розраховуватися відповідно до більшої орендної ставки).

Орендна ставка: 8%, стартова орендна плата: 5446,67 
грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції). Для озна-

йомлення з об’єктом оренди необхідно звернутися до 
балансоутримувача.

Від особи, яка раніше зверталася 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 (зі змінами), далі 
– Положення, і отримала позитивний висновок рецен-
зента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам 
нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не ви-
магається подача нової заяви або додаткових документів, 
у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової 
орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно 
в оренду, подають:

– заяву і документи за формою і переліком, визначеним 
у додатку 4 до Положення;

– документ, що засвідчує сплату першої частини аван-
сової орендної плати у розмірі, що становить подвійну 
стартову орендну плату.

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: КП «Керуюча компанія з обслуго-
вування житлового фонду Печерського району м. Києва»: 
р/р 26001192399100, Публічне акціонерне товариство 
«УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 
10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, 
наступного за датою публікації, за адресою: м. Київ,  
вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за 
телефоном: 280-15-39.

Подільська районна в місті Києві державна адміні-
страція – орендодавець – оголошує про намір передати 
в оренду нежитлові приміщення першого поверху, загальною 
площею 117,40 кв. м, у житловому будинку за адресою:  
м. Київ, вул. Кирилівська, 123, літ. А; технічний стан об’єкта 
задовільний. Оціночна вартість об’єкта оренди – 2100000,00 
грн без ПДВ, оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної 
діяльності ФОП Богатиренко І. О. станом на 31.05.2019 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – 
розміщення громадських та благодійних організацій, стартова 
орендна плата – 4416,80 грн (1, 2, 3, 4%). Строк оренди –  
2 роки 364 дні. Заявником на право оренди можуть бути 
запропоновані інші варіанти цільового використання при-
міщення, які передбачають більші орендні ставки.

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуго-
вування житлового фонду Подільського району м. Києва»: 
м. Київ, вул. Хорива, 36, контактна особа, відповідальна за 
ознайомлення з об’єктом оренди, – тел.: 425-22-86. Рек-
візити 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 стар-
тової 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.

Подільська районна в місті Києві державна адміні-
страція – орендодавець – оголошує про намір передати в 
оренду нежитлові приміщення третього поверху, загальною 
площею 142,80 кв. м у нежилому будинку за адресою: м. Київ, 
вул. Костянтинівська, 9; технічний стан об’єкта задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта оренди – 3117330,00 грн без ПДВ, 
оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності 
ТОВ «Глобал апрайзер груп» станом на 30.06.2019 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – 
розміщення комунального підприємства, стартова орендна 
плата – 2582,19 грн (1%). Строк оренди – 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуго-
вування 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 по-
двійної 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 стар-
тової 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 об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація.

– нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі спеціалізованої школи № 43, за адресою: вул. Преображенська, 17, за-
гальною площею 36,0 кв. м, запропонована заявником мета використання – розміщення суб’єкта господарювання, який провадить 
діяльність у сфері освіти (погодинно), погодинна оренда, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 31.03.2019 
становить 682 755,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину – 4,74 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається 
згідно з графіком використання приміщень: Пн – з 17.00 до 19.00; Вт – з 17.00 до 18.00; Чт – з 17.00 до 19.00 (5 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.

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 початкової школи № 310, за адресою: бул. Вацлава Гавела, 77-а, загальною 
площею 38,04 кв. м, запропонована заявником мета використання – розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність 
у сфері освіти (погодинно), погодинна оренда, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 31.03.2019 становить 
674 200,00 грн без ПДВ. Розмір орендної плати за одну годину – 4,68 грн без ПДВ. Місячна орендна плата визначається згідно з 
графіком використання приміщень: Вт – з 16.00 до 17.00; Чт – з 16.00 до 17.00 (2 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.

Втрачений студентський квиток на ім’я Олійника П. В., виданий Національною музичною академією ім. П. І. Чайковського, 
вважати недійсним.

Картку водія № UAD0000060964000, видану Сливка Вадиму Сергійовичу, вважати недійсною у зв’язку із втратою.

Картку водія № UAD0000045079000, видану Чередніченку Віктору Олександровичу, вважати недійсною у зв’язку 
із втратою.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. Серії А (категорія 2) № 214561 від 
28.04.2016 р. на ім’я Седік М. В., вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)
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«Ми робимо ще один крок до 
увічнення пам’яті про видатного 
киянина – відкриваємо пам’ятник 
всесвітньовідомому авіаконструк-
тору Ігорю Сікорському. І тепер він 
зустрічатиме киян та гостей, що 
прибувають в столицю авіасполу-
ченням», – сказав Віталій Кличко.

Попри те, що Сікорський біль-
шу частину свого життя жив та 
працював у США, перший апарат 
вертикального злету він зібрав 
та запустив саме в Києві – у дворі 
садиби на Ярославовому валу, де 
мешкала тоді родина Сікорських.

Скульптура Сікорського встанов-
лена на постаменті у вигляді напів-
сфери зі стилізованою картою світу.

«Мені дуже подобається творчий 
задум – фігура тримається на од-
ній точці – ніби відриваючись від 
землі в небо. Оскільки Сікорський 
є конструктором першого в сві-
ті гелікоптера, в руці він тримає 
своє творіння», – розповів Віталій 
Кличко.

Мер Києва подякував автору – 
молодому, але відомому скуль-
птору Володимиру Журавлю, який 
працював над пам’ятником. Його 

роботи кияни вже знають і люблять. 
Це і скульптурна композиція на 
Поштовій площі «Діти, які запус-
кають кораблики», і пам’ятник Іллі 
Муромцю.

«Ігор Сікорський – справді ви-
датна особистість. У нього була мрія 
– запустити в повітря гелікоптер. І 
йому це вдалося. У кінці життя він 
мріяв повернутися в Україну. І цей 
пам’ятник – своєрідна алегорія: 
Сікорський повертається в Украї-
ну», – сказав скульптор Володимир 
Журавель.

Також мер Києва подякував меце-
натам, за підтримки яких створили 
пам’ятник.

«Ідея увічнити пам’ять про Сі-
корського була моя, але місто не 
витратило бюджетних коштів на 
створення монументу», – додав 
Віталій Кличко.

Він підкреслив, що вже кілька 
років столична влада добиваєть-
ся, аби Міністерство оборони, на 
балансі якого перебуває будинок 
Сікорського, передало його гро-
маді Києва. Для того, аби у міста 
була можливість відреставрувати 
занедбане приміщення і створити 
у ньому музей.

« М о ж е ,  п і с л я  в і д к р и т т я 
пам’ятника, справа із садибою 
Сікорських зрушить таки з мертвої 
точки. І люди зможуть побачити, 
де ріс і творив видатний авіакон-
структор. Це – наша історія, яку 
ми маємо берегти і ділитися нею 
зі світом. Адже Україні є чим і 
ким пишатися! І ми повинні це 
робити!», – підкреслив Віталій 
Кличко  

У столичному музеї  
розкривають польські сторінки  
історії Другої світової

Підготував  «Вечірній Київ»

1 вересня, у вісімдесяту річницю початку ІІ світової ві-
йни, у Музеї історії міста Києва Посол Республіки Польща в 
Україні Бартош Ціхоцькі відкрив виставку «Боротьба і муки. 
Польські громадяни під час ІІ світової війни».

В історії кожної країни є свої трагічні сторінки. Те, що сталося 
1 вересня 1939 року в історії Польщі, виявилося трагедією не 
лише для цієї країни, але й усього світу. 80 років тому в цей 
день розпочалася II Світова війна.

За тиждень до її початку, 23 серпня 1939 року, міністр за-
кордонних справ Німеччини Ріббентроп і народний комісар 
закордонних справ СРСР Молотов підписали у Москві договір 
про ненапад та секретний протокол до нього, відомий як Пакт 
Молотова-Ріббентропа. Згідно з цим пактом, Третій Рейх та 
СРСР, порушуючи міжнародне право, поділили між собою 
Центрально-Східну Європу на зони впливу. Німецькі війська 
розпочали окупацію Польщі 1 вересня 1939 р., а 17 вересня удар 
у спину Польщі завдала Червона Армія, окупувавши до цього 
Західну Україну та Білорусь. Воюючи на два фронти, Польща 
опинилася під окупацією двох найкривавіших тоталітарних 
режимів XX століття – Гітлера і Сталіна, союз яких протримався 
до 22 червня 1941 року, коли ІІІ Рейх пішов у наступ на СРСР. 
Так почалася одна з найстрашніших воєн, що тривала майже 
6 років і забрала життя до 85 мільйонів людей.

Пам’ятати, щоб не повторювати! Контролювати дотримання 
та виконання міжнародного права, щоб невгамовні амбіції 
лідерів деяких країн та тоталітарних режимів не перетворю-
вали життя інших на жах! Така мета меморіального проекту, 
що відкрився у 62 країнах світу, включаючи Україну, адже до-
свід двох тоталітарних кривавих режимів є нашою спільною 
спадщиною. Виставка, що розказує про польський досвід ІІ 
світової війни – це частина міжнародного проекту, який реалі-
зує Музей ІІ світової війни у Ґданську, разом із Міністерством 
закордонних справ Республіки Польща. Київський вернісаж 
виставки організував Польський Інститут у Києві.

Коли: до 17 вересня.
Де: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 

7, 4-й поверх.
Вхід вільний  
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Віталій Кличко: «Увічнений 
у бронзі Сікорський тепер 
зустрічає киян і гостей в 
аеропорту, що носить його ім’я»

новини

Мер Києва Віталій Кличко відкрив пам’ятник 
видатному авіаконструктору Ігорю Сікорському, 
що встановили біля столичного аеропорту  
ім. Сікорського (колишній аеропорт «Жуляни»).

Ігор Сікорський на випробуваннях свого 
першого вертольота в Бриджпорті, 1940 рік
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