
Зростання кількості пожеж 
за останній місяць суттєво 
вплинуло на стан повітря  
в столиці

За останній мі-
сяць поблизу Києва 
сталося понад 800 
пожеж. У порівнянні 
з минулими міся-
цями цей показник 
зріс майже у сім 
разів. Почастішали 
випадки підпалів 
трав’яних настилів. 
Рятувальники Києва 
співпрацюють із від-

повідними службами області, щоб спільними зусиллями подолати 
пожежі. Про це повідомив перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник.

Він зауважив, що проблеми екології та чистоти повітря в Києві, 
як і в будь-якому мегаполісі, спричинені низкою факторів. Зокрема, 
роботою промислових підприємств, збільшенням кількості авто, 
зростанням випадків пожеж на території Київщини тощо. Вирі-
шуватись ці проблеми мають комплексно, і міська влада працює 
над модернізацією інфраструктурних об’єктів, щоб зменшити їх 
вплив на екологію столиці.

«Ми щоденно моніторимо стан повітря, 
особлива увага приділена територіям, де 
спостерігається найбільша задимленість. 
Мова йде про житлові масиви на лівому 
березі столиці. Цілодобово працює пере-
сувна лабораторія Комунальної аварійно- 
рятувальної служби», – сказав Микола 
Поворозник.

Перший заступник голови КМДА також заявив, що на сміттє-
спалювальному заводі «Енергія» встановлені системи відеона-
гляду, і кожен може побачити реальну картину роботи заводу, 
який утилізує 25% сміття, що утворюється в місті.

«На заводі вже модернізовані три з чотирьох існуючих електро-
фільтрів, планується встановлення системи хімічного очищення 
димових газів», – сказав Микола Поворозник.

Він наголосив, що переважна більшість об’єктів, від яких за-
лежить нормальне функціонування мегаполісу, збудовані у 60-80 
роках минулого століття, і міська влада поступово оновлює та 
модернізує їх  

Відкриваюча сесія Форуму буде 
присвячена обговоренню глобаль-
них трендів та українським реа-
ліям в контексті візії Київської 
агломерації.

«Обираючи стратегію розвитку 
Великого Києва, можна спиратись 
на досвід аналогічних довгостроко-
вих проектів «Великий Париж» та 
«Великий Лондон». Українській сто-
лиці треба максимально ефективно 
використовувати свої переваги, 
щоб скористатися сьогоднішнім 
бумом міського туризму. Варто 
вчитися на успіхах реформ і змін, 
впроваджених в інших великих 
світових містах. У Київської місь-
кої адміністрації важлива роль: 
спільно з інвесторами ретельно 
продумати майбутнє Великого Киє-
ва й забезпечити його динамічний 
розвиток», – зазначає мер Києва, 
голова Асоціації міст України 
Віталій Кличко.

Інвестиційний форум міста Києва 
2019 – подія, що стане своєрідним 
сигналом до об’єднання та взаємо-
вигідного міжмуніципального спів-
робітництва для пришвидшення 
соціально-економічного розвитку 
всіх залучених громад.

Олів’є Ведрін, французький 
політолог та президент Академії 
глобальних трансформацій у 
Києві зауважує: «Процвітаюча, не-
залежна і мирна Україна – це ключ 
до сильної і демократичної Європи. 
Всі дороги ведуть до Києва, оскіль-

ки він займає стратегічне місце в 
центрі європейського континенту. 
Тому розвиток української столиці 
є нагальною потребою».

У програмі Форуму – чотири 
панельні дискусії. У центрі уваги 
– «Креативна економіка – нове 
дихання Київської агломерації» 
присвячена стану справ у твор-
чих галузях, які привертають 
наймолодших і найосвіченіших 
та стимулюють розвиток міської 
економіки Великого Києва. На ній 
буде розглянуто успішні кейси 
агломерацій з інших країн, які 
можна екстраполювати на Київ-
щину, щоб реалізувати креативний 
потенціал місцевих підприємців 
та компаній.

Значну увагу буде приділено 
мистецькому потенціалу та арт-
частині як важливій складовій ту-

ристичної привабливості, а отже і 
економічного зростання регіону. 
Як досягти ще більшого ефекту у 
цій сфері, розкажуть учасники дис-
кусійної панелі «Культурні, музичні 
та спортивні події як каталізатор 
урбаністичного туризму».

Куратором арт-частини виступить 
відомий український арт-дилер 
Ігор Абрамович. За його слова-
ми, сучасне мистецтво в Україні 
перебуває на стрімкому злеті. Воно 
є тією з небагатьох конкуренто-
спроможних галузей діяльності 
країни, високий рівень досягнень 
у якій було неодноразово підтвер-
джено світовим співтовариством. 
Про це свідчить регулярна участь 
українських митців у престижних 
світових аукціонах і присутність 
українських творів у експозиціях 
провідних виставкових центрів і 
музеїв тощо.

Під час дискусії «Сервісні та інф-
раструктурні рішення розвитку 
мегаполісу майбутнього» будуть 
розглянуті шляхи зміцнення від-
носин  столиці та передмість для 
створення комфорту проживання 
та стабільного економічного роз-
витку регіонів.

Завершиться форум закритою 
бізнес-сесією для інвесторів  

На Виноградарі реконструюють 
контактну тролейбусну мережу

У найближчі два роки в районі розворотного кільця на пере-
тині просп. Георгія Гонгадзе – просп. Правди – вул. Маршала 
Гречка реконструюють контактну мережу. Це передбачено роз-
порядженням КМДА № 1605.

Оновлення контактної мережі в Подільському районі дасть 
змогу організувати рух додаткового тролейбусного маршруту 
на проспекті Георгія Гонгадзе, який забезпечить безпересадочне 
транспортне сполучення із місцевими соціальними установами 
– поліклінікою, лікарнею тощо). Також поліпшиться транспортне 
забезпечення мешканців житлового масиву Виноградар еколо-
гічним видом транспорту.

«На даний час мешканці проспекту Георгія Гонгадзе корис-
туються тролейбусами маршруту № 35 та автобусами маршруту  
№ 102, які слідують у звичайному режимі. Але ж на Виноградарі та 
Синьоозерному (на проспекті Правди) продовжується будівництво 
нових висоток, тож незабаром збільшиться кількість пасажирів 
і зросте попит на перевезення громадським транспортом. Тому 
саме на часі впровадження додаткового маршруту тролейбусів, 
який ми подовжимо або змінимо», – наголосив директор Де-
партаменту транспортної інфраструктури Іван Федоров.

Комунальне підприємство «Київпастранс» визначено замов-
ником робіт. У встановленому порядку йому доручено отримати 
вихідні дані для проектування, визначити генеральні проектну 
та підрядну будівельні організації, забезпечити у 2019 році роз-
роблення проектної документації, проведення її експертизи та 
затвердження  
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Перспективи столиці  та прогресивної Київської 
агломерації обговорять під час Інвестиційного 
форуму міста Києва, що відбудеться сьогодні, 
17 вересня 2019 року в Мистецькому Арсеналі. 
Міжнародні та українські інвестори, представники 
іноземних органів місцевого самоврядування та 
ділової спільноти столиці розглянуть різні аспекти 
стратегії розвитку Київщини.

Мегаполіс майбутнього: 
в Києві пройде  
інвест-форум 2019

#GreaterKyiv

17 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
Мистецький Арсенал, вул. Лаврська, 10-12, Київ, Україна

Минулорічний Інвестиційний форум 
міста Києва відбувся 27 листопада 
та зібрав понад 500 учасників із 23 
країн. Зокрема, представників бізнесу, 
інвестиційної спільноти, представників 
центральних і міських органів влади, 
міжнародних фінансових установ та 
засобів масової інформації. Під час 
форуму було представлено 30 міських 
проектів для залучення інвестицій в 
різних сферах інноваційної діяльності.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати  майно в оренду
Характеристика об’єкту оренди: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 26,60 кв. м, розташоване в 

житловому будинку за адресою: вулиця Велика Васильківська, буд. 71. Забезпечення комунікаціями: ЦО, водозабезпечення, 
електрозабезпечення – є, технічний стан – потребує ремонту.

Вартість об’єкту оренди станом на 30.06.2019 – 783600,0 грн без ПДВ, оцінка здійснена фізичною особою- 
підприємцем Щасливою Н.З.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 
м. Києва» (провулок Мар’яненка, 7, тел.: 254-42-24, 280-10-14, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення перукарні (п. 38.2 Методики), терміном 
на 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 3 %, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) –  1959,0 грн без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова 

орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за 

адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.
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 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. 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 по-
точного року: одержувач платежу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»  
р/р 26001192399100 Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211.

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звертатись за телефонами до підприємства-балансоутримувача.

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва знаходиться справа 
№ 640/19272/18 за позовом Коробки Сергія Миколайовича до Київської міської 
ради, про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради від 
13 грудня 2013 року № 473/9961 «Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 24 травня 2012 року № 596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у 
гуртожитках м. Києва»

Підготовче засідання призначено на 07 жовтня 2019 року о 10.00 у залі Окружно-
го адміністративного суду міста Києва № 09, що знаходиться за адресою: 01051,  
м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корп. 1.

Оголошення про намір передати в погодинну 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 – управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації (м. Київ, вул. Я. Коласа, 6-а, р/р 31554200377862, ЄДРПОУ: 37498536, МФО: 820019, тел.: 403-
30-03, email: orendasviatoshinruo@ukr.net). Характеристика об’єктів оренди:

1) нежитлові приміщення на 2 поверсі СЗШ № 13 ім. Хитриченка на вул. Генерала Потапова, 3, загальна площа 
51,2 кв.м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 844370,0 грн (без ПДВ) станом на 31.05.2019, 
оцінка виконана СОД ПП «Гарант-Експерт». Графік використання об’єкта: вт. 14.30 – 17.30, чт. 14.30 – 17.30, сб. 
10.00 – 13.00. Запропонована мета використання – проведення навчально-тренувальних спортивних занять. 
Орендна ставка – 3 %. Розмір орендної плати за 1 годину – 4,21 грн;

2) нежитлові приміщення на 1 поверсі СЗШ № 215 на вул. Жмеринська, 20, загальна площа 71,4 кв.м. Стан 
об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 1167060,0 грн (без ПДВ) станом на 31.05.2019, оцінка виконана 
СОД ПП «Гарант-Експерт». Графік використання об’єкта: пн. 15.00 – 18.00, ср. 15.00 – 18.00, пт. 15.00 – 18.00. 
Запропонована мета використання – проведення навчально-тренувальних спортивних занять. Орендна ставка 
– 3 %. Розмір орендної плати за 1 годину – 5,82 грн.

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 змі-
нами), далі – Положення, 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.
Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголошення, за 

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

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об’єкту оренди: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 40,7 кв. м, розташоване 

в житловому будинку за адресою: Лютеранська, буд. 16, об’єкт культурної спадщини. Забезпечення комунікаціями: ЦО –  
відсутнє, електрозабезпечення, водозабезпечення – є, технічний стан – потребує ремонту.

Вартість об’єкту оренди станом на 31.08.2019 – 1289000,0 грн без ПДВ, оцінка здійснена товариством з обмеженою 
відповідальністю «Ніка – Експерт».

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва» (провулок Мар’яненка, 7, 254-42-24, 280-10-14, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення громадської приймальні депутата Київ-
ської міської ради (п. 1.2.3. Методики), терміном на 2 роки 364 дні, розмір річної орендної плати становить 1 грн на рік.

Відповідно до п.7.2.4. Положення попит вивчається лише щодо запропонованого цільового використання приміщення.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за 

адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном: 280-15-39.
Від особи, яка відповідає критеріям п.7.2.4 та 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 висновок рецензента про відповідність звіту про 
оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або до-
даткових 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. 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 по-
точного року: одержувач платежу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»  
р/р 26001192399100 Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211;

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звертатись за телефонами до підприємства-балансоутримувача.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску (вт, пт)

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

Оформлення проводиться в редакції

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

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com
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«Бути хорошим 
батьком – най-
відповідальні-
ша і потрібна 
робота в жит-
ті чоловіка. 
Для доньки 
дуже важливо, 
щоб тато говорив 
їй яка вона гарна, яка чудова. Для 
хлопчика важливо, щоб батько його 
підтримував, навчав, як має вести 
себе чоловік і надавав йому мудрі 
поради. Навчити, розповісти, за-

хистити, пояснити і зробити все це 
з любов’ю і терпінням – таке може 
тільки тато. У цей день ми віддаємо 
шану чоловікові-батькові, оскільки 
він є основою повноцінної сім’ї і 
має глибокий вплив та значення 
для дитини протягом її життя», 
– зазначила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

Під час свята Подякою Київського 
міського голови було відзначено 11 
татусів, які беруть активну участь у 
суспільному житті, зуміли в склад-
ній економічній ситуації забезпе-

чити життєдіяльність сім’ї, зберег-
ти теплоту родинних стосунків та 
досягти успіхів у вихованні дітей.

У програмі фестивалю були на-
вчально-розважальні майстер-кла-
си від «Дому роботів», кафе «Тет-а-
тет з татом» (територія спілкування 
батьків і дітей), мотузковий парк, 
ігрові й освітні майданчики, інтер-
активні розваги, конкурси «Супер-
тато», «Татова майстерня» тощо. 
Також учасникам надавалися кон-
сультації від спеціалістів мережі 
Центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді та районних Служб 
у справах дітей та сім’ї.

Сьогодні в Україні близько 45% 
дітей до 16 років живуть без біо-
логічного батька. Ще більше дітей 
страждає від емоційної та духов-
ної відсутності тата, що негативно 
впливає на благополуччя дітей і 
родини загалом  

У Києві з 23 до 29 вересня 
низкою заходів відзначать 
Міжнародний тиждень людей  
з вадами слуху

З 23 до 29 вересня Українське товариство глухих проводить 
цикл заходів із відзначення Міжнародного тижня глухих «Права 
з жестовою мовою для всіх».

Як нагадали у ВГОІ «Українське товариство глухих»,  
23 вересня, відповідно до рішення ООН, увесь світ відзначає 
День жестових мов. Для українських жестомовних осіб це – 
надзвичайно важлива дата. Нині спільнота глухих бореться 
за визнання своєї рідної жестової мови на державному рівні, 
утвердження її статусу на рівні закону, щоб зникли бар’єри 
у комунікації з оточенням завдяки знанню жестової мови 
службовцями, поліцейськими, медиками тощо.

ПЛАН ЗАХОДІВ:
23 вересня – Міжнародний день жестової мови «Права 

з жестовою мовою для всіх!», лекція-презентація «Жестова 
мова. Цікавинки».

24 вересня – заходи для дітей «Права з жестовою мовою 
для дітей».

25 вересня – заходи для ветеранів культурного центру УТОГ 
«Права з жестовою мовою для осіб похилого віку».

26 вересня – заходи «Права з жестовою мовою для родин 
глухих», тематична зустріч «Дві паралелі – два світи»;

27 вересня – заходи «Права з жестовою мовою для глухих 
студентів» на базі Київського коледжу легкої промисловості, 
де навчається найбільша кількість студентів із порушенням 
слуху в Україні.

29 вересня спільнота глухих у 61-й раз проводить заходи 
до Міжнародного дня глухих, метою якого є привернення 
уваги державних органів і громадськості до проблем осіб із 
порушенням слуху і створення передумов для їх вирішення.

У столиці у цей день біля Арки дружби народів та на Пар-
ковій дорозі відбудеться фестиваль «Світ глухих – яскравий!».

У ПРОГРАМІ ФЕСТИВАЛЮ:
• виступи гостей та партнерів;
• виступи професійного театру міміки і жесту «Райдуга» 

Культурного центру УТОГ;
• виступи дитячих колективів спеціальних шкіл для дітей 

із порушенням слуху;
• майстер-клас «Жестова мова для всіх»;
• локація для дітей «Дитячі забави»;
• виставка робіт художників, які не чують  

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

День Батька – це щорічне 
свято на честь усіх татусів, яке 
відзначають у 52 країнах світу. 
В Україні Всенародний День 
батька відзначатиметься вже 
10-й рік поспіль. 2007 року 
Міжнародний центр батьківства 
заснував громадську ініціативу 
щодо святкування в Україні Дня 
Батька, об’єднавши навколо 
свята більше 70-и громадських 
та релігійних організацій. З 2009 
року третя неділя вересня набула 
на громадському рівні статусу 
Всенародного Дня батька та 
щорічно відзначалася в Києві та 
обласних містах України. 
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У столичному парку 
«Перемога» відбувся 
сімейний захід  
«День Батька»

новини

Із нагоди Всенародного Дня Батька у столичному 
парку «Перемога» відбувся спортивно-
розважальний сімейний захід «День Батька». 
Головною метою цього дійства є підвищення ролі 
батька в родині та суспільстві, який не менше ніж 
матір, має відігравати роль у вихованні своїх дітей. 
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