
Вулицю Пушкінську 
модернізують

Для створення належної організації автомобільного та пі-
шохідного руху в Шевченківському районі триває капітальний 
ремонт вулиці Пушкінської.

«Пріоритет київської влади – це План сталої міської мобіль-
ності, згідно з яким перевага надається пішоходам. І, як приклад 
– вулиця Пушкінська, на якій облаштують тактильні напрямні 
смуги для людей із вадами зору, велодоріжку, організовану пар-
ковку», – повідомив директор Департаменту транспортної 
інфраструктури Іван Федоров  

«Автори проекту-переможця 
успішно впорались із завданням 
донести через архітектуру та ланд-
шафт ті емоції, той біль, через які 
пройшла ціла нація та наш народ. 
Це та трагедія, про яку необхідно 
говорити, про неї не можна забу-
вати», – прокоментував директор 
Департаменту містобудуван-
ня та архітектури – головний 
архітектор Києва Олександр 
Свистунов.

За його словами, автором кра-
щого проекту стала команда 

архітектурного бюро Querkraft 
Architekten (Австрія) з ландшаф-
тним архітектором Kieran Fraser 
Landscape Design (Австрія). Саме 
вони побудують перший у Києві 
та Східній Європі меморіальний 
Центр трагедії Голокосту, розташо-
ваний саме в тому місці, де сталися 
трагічні події 1941-1943 років. 
Концепція проекту побудована 
навколо центру експозиції, архі-
тектурне рішення якої дозволить 
відвідувачам на собі відчути ту 
небезпеку і безпросвітність, які 

оточили жертв Голокосту під час 
трагічних подій.

Основна експозиція розташо-
вана на глибині 20 метрів нижче 
рівня землі. До неї веде довгий, 
схожий на розколину вхід, стіни 
якого в кінці коридору змикаються 
просто над відвідувачем. Це ана-
логія: з одного боку, шлях жертв 
Бабиного Яру до місця загибелі, а 
з іншого – спочатку непомітного, 
але безперервно сліпого занурення 
суспільства в пітьму насильства. 
Після того, як відвідувач прохо-
дить основною експозицією, він 
повільно повертається у напо-
внений світлом простір, який є 
серцем Меморіального Центру, що 
символізує майбутнє. Саме тут роз-
ташовані приміщення для діалогу, 
досліджень і публічних заходів.

«Майбутній центр Голокосту ста-
не багатофункціональним музеєм, 
що об’єднає ландшафт місцевос-
ті і наявні меморіальні об’єкти в 
єдиний простір пам’яті», – сказав 
Олександр Свистунов  

Реалізація Києвом «міста 
у смартфоні» може бути 
прикладом для України та світу

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних 
технологій КМДА Юрій Назаров презентував інноваційні рі-
шення столиці посадовцям органів місцевого самоврядування з 
різних українських міст. Більше 30 представників міст завітали 
до Києва у рамках навчального візиту, організованого Асоціацією 
міст України. Головна мета заходу – поширення успішного досвіду 
столиці у впровадженні технологій «безпечного міста».

Юрій Назаров розповів учасникам про цифрову інфраструк-
туру Києва та діджитал-інструменти, які використовує місто для 
забезпечення належного рівня послуг і створення електронних 
сервісів. Особливий інтерес учасників викликали технологічні 
рішення Києва у транспортній сфері та секторі безпеки.

«Технології безпечного міста – це не тільки протидія кримі-
нальним загрозам. Це також і безпечне навколишнє середовище,  
належне медичне обслуговування та якісні послуги, що задо-
вольняють потреби жителів. Інноваційні інструменти, які ви-
користовує Київ у цих напрямах, допомогли нам впровадити 
систему відеоспостереження, яка налічує 7 тисяч камер із ши-
роким функціоналом, створити автоматичний контроль роботи 
комунальної техніки та реалізувати проект єдиного електронного 
квитка для громадського транспорту. А кияни мають доступні 
електронні послуги у своїх телефонах. Ми готові ділитися цим 
досвідом, адже він свідчить, що саме реалізація ідей smart city є 
оптимальним способом задовольнити потреби жителів сучасних 
міст», – розповів Юрій Назаров.

Директор проекту «ПУЛЬС» Ігор Парасюк зазначив, що 
використання електронних інструментів у діяльності органів 
місцевого самоврядування стало трендом в українських містах.

«Наразі Асоціація міст України розглядає можливість відновлення 
спеціалізованого відділу, який займався питаннями діджиталізації 
громад, але кілька років тому призупинив діяльність. Тому, після 
вивчення досвіду Києва, ми обговоримо необхідність здійснення 
Асоціацією такої консультативної роботи», – наголосив він.

Навчальний візит посадовців триватиме два дні. Протягом 
цього часу вони ознайомляться з роботою Контактного центру 
міста Києва, Центру обробки даних, Єдиного диспетчерського 
центру моніторингу роботи транспорту, Хабу Kyiv Smart City, а 
також відвідають першу smart-вулицю Києва  
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У столиці оголосили результати архітектурного 
конкурсу на кращий проект Меморіального центру 
Голокосту «Бабин Яр». Журі визначило переможця 
з понад півтори сотні проектів, які змагалися у два 
етапи протягом восьми місяців.

Обрано переможця 
архітектурного конкурсу на 
кращий проект Меморіального 
центру Голокосту «Бабин Яр»
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець оголошує про намір пере-
дати в погодинну оренду, згідно затвердженого графіку використання приміщень:

– нежитлові приміщення другого поверху площею 269,90 кв.м у будівлі ЗНЗ Гімназія № 107 «Введенська» за адресою: 
м. Київ, вул. Введенська, 35, технічний стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта оренди – 5861700,00 грн (без 
ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Гарант-Експертиза» станом на 30.06.2019 року. 
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на органі-
зацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно) (3 %), стартова місячна орендна плата – 14654,25 грн, 
(1 година – 30,53 грн, 1 доба – 610,59 грн), згідно погодинного графіку – 610,60 грн за місяць. Строк оренди 2 
роки 364 дні. Балансоутримувач – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації: м. 
Київ, вул. Введенська, 35, контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди – тел.: 425-03-60. 
Реквізити банківського рахунку для перерахування подвійної стартової орендної плати у розмірі 4173,00 грн –  
р/р: 31557220377991 в УДКСУ України у м. Києві, МФО: 820019, ЄДРПОУ: 37393777.

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 з 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 дер-
жавна адміністрація.

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

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 

управліннята стосовно якого надійшла заява:
– нежилі приміщення, загальною площею 38,76 кв. м (корисною площею 

22,40 кв. м), що розташовані на першому поверсі нежитлової окремостоячої 
будівлі (господарчий блок) на Харківському шосе, 172-б, з метою роз-
міщення громадської приймальні народного депутата України, обраного 
в межах відповідного одномандатного округу м. Києва, на площі, що не 
перевищує 50,0 кв. м і яка не використовується для провадження підпри-
ємницької діяльності на строк дії депутатських повноважень, але не більше 
ніж 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 1 грн на рік. Стан об’єкта 
задовільний, комунікації наявні. Залишкова вартість, на підставі даних 
бухгалтерського обліку об’єкта оренди станом на 31.08.2019, становить 
20 694,49 грн. Оцінка виконана КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дарницького району м. Києва».

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Поло-
ження про оренду комунального майна територіальної громади м. Києва, 
далі-Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

21.04.2015 № 415/1280, не вимагається подача нової заяви або додатко-
вих 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 потенційним об’єктом оренди необхідно звертатись 
до Балансоутримувача.

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житло-
вого фонду Дарницького району 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.

Оголошення
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до сфери управління Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації:

1. Вул. Маршала Якубовського, 7-д, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 44,70 кв. м, 
розташоване на першому поверсі Ліцею № 227 імені М. М. Громова міста Києва, приміщення у задовільному 
технічному стані з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 31.05.2019 – 878 000,00 грн. 
Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мовчан В. А. Мета використання за заявою ініціатора 
оренди – розміщення суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на організацію та проведення 
занять різними видами спорту (проведення спортивних танців, (погодинно), ставка орендної плати за заявою 
ініціатора оренди – 13 %, стартова місячна орендна плата за один місяць відповідно до заяви ініціатора оренди 
(без ПДВ) – 1 030,64 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Інформація про графік використання об’єкта оренди: понеділок: 15.00 – 21.00, середа: 15.00 – 21.00.
2. Вул. Козацька, 5, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 99,30 кв. м, розташоване на 

першому поверсі Спеціалізованої школи I – III ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 110 імені 
К. Гапоненка міста Києва, приміщення у задовільному технічному стані з підведеними комунікаціями. Вартість 
об’єкта оренди станом на 31.05.2019 – 2 128 000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП 
Мовчан В. А. Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення суб’єктів господарювання, діяль-
ність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (проведення спортивних 
танців, (погодинно), ставка орендної плати за заявою ініціатора оренди – 5 %, стартова місячна орендна плата 
за один місяць відповідно до заяви ініціатора оренди (без ПДВ) – 1 200,55 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Інформація про графік використання об’єкта оренди: понеділок: 15.00 – 20.00, середа: 15.00 – 20.00, 
п’ятниця: 15.00 – 20.00.

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 бан-
ківського 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 коригується 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 адре-
сою: просп. Голосіївський, 42, каб. 216. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 281-66-23, 281-66-24.

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 другого поверху загальною площею 157,7 кв. м  
розташоване за адресою: вул. Челябінська, 5.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.04.2019 – 2699000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації  

(м. Київ, проспект Миру, 6-а, тел.: 292-03-98).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення суб’єктів господарювання 

діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (3 %) погодинно, 
термін оренди 2 роки 364 дні.

Графік використання приміщення: пн., ср., пт.: 15.00 – 18.00 год.
Місячна орендна плата – 556,78 грн, без ПДВ.
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 – Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації – для внесення платежу:
Адреса: 02105 м. Київ, проспект Миру, 6-а, р/р 31555279377922 в ГУДКУ України в місті Києві,  

МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37397216.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня після публікації 

оголошення за адресою: 02094 м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 206. Довідка за телефоном: 296-65-57.

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 першого поверху загальною площею 306,4 кв. м  
розташоване за адресою: вул. Райдужна, 53.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.03.2019 – 4559000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації  

(м. Київ, проспект Миру, 6-а, тел.: 292-03-98).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення суб’єктів господарювання-

діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (3 %) погодинно, 
термін оренди 2 роки 364 дні.

Графік використання приміщення: пн., вт., ср., пт.: 14.30 – 16.00 год.
Місячна орендна плата – 627,00 грн, без ПДВ.
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 – Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації – для внесення платежу:
Адреса: 02105 м. Київ, проспект Миру, 6-а, р/р 31555279377922 в ГУДКУ України в місті Києві,  

МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37397216.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня після публікації 

оголошення за адресою: 02094 м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 206. Довідка за телефоном: 296-65-57.

Оголошення про проведення конкурсу об’єкта оренди, що належать до 
сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації:

1. вул. Саксаганського, 63/28, нежитлове приміщення загальною площею 
– 65,30 кв.м та корисною площею – 60,10 кв.м, розташоване на першому 
поверсі жилого будинку.

Умови конкурсу та додаткова інформація розміщені на сайті Голосіївської 
районної в місті Києві державної адміністрації golos.kyivcity.gov.ua.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навігатор-Інвест» (ідентифікаційний код 
25270172) повідомляє, що Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2019 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровська юридична група» (ідентифі-
каційний код 38258946; адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 10-б) викликано 
як відповідача у справі № 910/16921/16 (за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Навігатор-Інвест» про визнання договору недійсним) у підготовче засідання, 
яке відбудеться 01.10.19 о 10.30 год. у приміщенні Господарського суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-б, зал № 5.

Втрачені документи на ім’я Волкова Віра Сергіївна: паспорт № 262071 серія МО, ідентифікаційний 
код, пенсійне свідоцтво, 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.

Оформлення проводиться в редакції
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За словами заступника голови 
КМДА Петра Пантелеєва, така 
техніка для миття сміттєвих баків 
покликана покращити санітарний 
стан на вулицях міста.

«Нам часто надходять зауважен-
ня щодо забруднених  контейне-
рів, особливо наразі, коли частка 
органіки у смітті збільшується 
за рахунок овочів, кавунів тощо. 
Тому за допомогою нової техні-
ки ми дбаємо про чистоту, адже 
контейнери миються спеціальним 

хімічним розчином», – пояснив 
Петро Пантелеєв.

Як інформують у «Київкомун-
сервісі», за добу машина може 
мити до 30 баків.

Також заступник голови КМДА 
продовжує інспекції контейнерів 
для роздільного збору.

«Ми перевірили наявність та ре-
гулярність виве-
зення сміття на 
вулиці Довнар-
Запольського. 

Маємо зауваження, адже бачимо 
перенакопичення у сітках для 
роздільного збору та відсутність 
маркування. Перевізники виправ-
лятимуть ці недоліки вже у най-
ближчі дні», – сказав посадовець.

Нагадаємо, що більше місяця 
тому в столиці встановили кон-
тейнери для роздільного збору 
сміття – окремо для пластику, 
паперу, скла тощо. Міська влада 
продовжує інспектувати роботу 
контейнерів, щоб ємності для окре-
мого збору фракцій використову-
вали ефективно, а відібране сміття 
відправлялось на сортувальні лінії 
та на переробку  

Кінострічкою «Чужа молитва»  
у Братиславі відкрили Дні Києва

Кінострічкою «Чужа молитва» режисера Ахтема Сеітаблаєва 
у столиці Словацької Республіки відкрили культурно-просвіт-
ницький захід «Дні Києва у Братиславі».

Презентуючи стрічку, заступник голови КМДА Олександр 
Спасибко зазначив, що зараз в Україні відбувається відро-
дження українського кіно.

«Жанр у мистецтві, що має найкоротшу дорогу до серця 
людей, – кіно. Національний кінематограф – це потужний засіб 
формування національної ідеї нашої держави. Патріотичний 
фільм сприяє формуванню національної самоідентифікації, 
зміцнює культурні символи, створює нові архетипи, які можуть 
об’єднувати людей», – сказав Олександр Спасибко.

Програма «Днів Києва у Братиславі» передбачає показ низки 
українських кінострічок у кінотеатрі Kino Mladost Bratislava, а 
також демонстрацію альманаху «Все починається в Києві». Це 
добірка короткометражних фільмів-новел різних за сюжетом 
та жанром. Кожна стрічка проекту розповідає цікаву людську 
історію, яка відбувається у самому центрі Європи – неймовірно 
гарному та харизматичному Києві.

У 2019 році Київ та Братислава відзначають 50-ту річницю 
встановлення побратимських зв’язків. Із нагоди цієї ювілейної 
дати у столиці Словацької Республіки з 11 до 13 вересня триває 
культурно-просвітницький захід «Дні Києва у Братиславі»  

14 вересня у Києві відбудуться 
всеукраїнські змагання  
«Ігри Нескорених»

14 вересня о 09.00 в столиці розпочнуться Національні Ігри 
Нескорених, за підсумками яких буде обрано збірну України на 
Ігри Нескорених 2020 у Гаазі.

Міністерство у справах ветеранів України спільно з Депар-
таментом молоді та спорту запрошують усіх прийти на стадіон 
«Піонер» (вул. Туполєва, 22-д) та підтримати тих, хто повернувся з 
війни, хто попри отримані поранення та травми зміг повернутись 
до повноцінного життя.

Цього року участь в Національних Іграх Нескорених візьме 
рекордна кількість учасників – 234. Вони змагатимуться у 6 ви-
дах спорту: велоспорті на шосе, веслуванні на тренажерах, легкій 
атлетиці (біг, біг на візках, штовхання ядра, стрибки в довжину), 
плаванні, паверліфтингу та стрільбі з луку. Після завершення 
ігор розпочне роботу спеціально обрана відбіркова комісія, яка 
визначить остаточний склад збірної України із 20 учасників, які 
розпочнуть підготовку до Ігор 2020 у Гаазі.

Як повідомляє портал Invictus Games, головна мета Національних 
змагань 2020 – долати не суперників, а себе та свої поранення. 
Саме тому на іграх фіксуватимуть результат, але не присуджува-
тимуть призові місця – медалі змагань отримають всі учасники.

Таке рішення пов’язано з тим, що цього року відбір у збірну 
проводитиметься у новому форматі. Вирішальне значення матиме 
не спортивний результат, а мотивація учасника, спортивна етика 
та дисципліна, а також те, наскільки участь в Іграх Нескорених 
може бути корисною для подальшої реабілітації ветеранів  

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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Сміттєві контейнери 
митимуть за допомогою 
спеціальної техніки

новини

У Києві розпочала роботу техніка для миття 
контейнерів твердих побутових відходів об’ємом 
1,1 куб. м. Для очищення одного контейнера 
достатньо 2 – 3 хвилин. Авто запущене в роботу 
комунальним підприємством «Київкомунсервіс».

Кадр із фільму 
«Чужа молитва»
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