
Шкільне харчування  
в столиці під особливим 
контролем

Безпека пішоходів – один із пріоритетів 
розвитку інфраструктури столиці

 Після численних звернень батьків 
було прийнято рішення розпочати 
моніторинг, як годують учнів по-
чаткових класів, та чи всі підприєм-
ства, що організовують харчування, 
дотримуються необхідних норм 
й оновленого формату. Першими 
перевірили дві школи – № 255 та 
№ 237 – Дарницького району.

«За дорученням 
міського голови, 
м и  з м і н ю є м о 
шкільне харчу-
вання на більш 
якісне, смачне та 
корисне. Як пока-

зали звернення батьків та фото, які 

розміщують у соціальних мережах, 
зміни не достатньо реалізувати, 
важливо контролювати їх виконан-
ня. Тому, офіційно, з цього тижня 
я беру під особистий жорсткий 
контроль ситуацію з годуванням 
наших дітей у школах. Це стосується 
як комунальних підприємств, так 
і приватних. Найбільше проблем 
ми виявили у Дарницькому райо-
ні, тому саме ці дві школи стали 
першими, які перевірялися», – за-
значив заступник голови КМДА 
Валентин Мондриївський.

За його словами, годує учнів у 
цих закладах освіти ТОВ «ПОНТЕМ 
УА». Усього це підприємство у 2019 

році організовує харчування у 111 
школах столиці на загальну суму 
понад 81 млн грн, що становить 
28% від запланованих на харчу-
вання коштів.

«Невже важко зрозуміти, що це 
готується для наших із вами дітей. 
І якщо вони не хочуть їсти те, що 
дають у шкільній їдальні, означає, 
що послуга надана неякісно. Від-
тепер районні управління освіти 
будуть штрафувати у розмірі 20% 
від загальної суми договору ті ор-
ганізації, які не можуть смачно, 
безпечно і з користю нагодувати 
школярів. Така співпраця нам не 
потрібна», – підкреслив заступник 
голови КМДА.

Також Валентин Мондриївський 
додав, що моніторинг якості шкіль-
ного харчування буде постійним 
для посилення контролю за якістю 
та безпечністю  

Розробка комплексних міських планів підвищення 
безпеки пішоходів – один із пріоритетів розвитку 
міської інфраструктури. Про це написав на своїй сто-
рінці у Facebook перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник.

«Неодноразово підкреслював, що 
в усіх європейських містах система 
пріоритетів у транспортній інф-
раструктурі така: пішохід – вело-
сипедист – громадський транспорт 
– автомобіль у русі – припаркований 
автомобіль. Київ також цього праг-
не! Світова практика у цьому напрямі – розробка 
муніципалітетами комплексних міських планів 
підвищення безпеки пішоходів», – зазначив Микола 
Поворозник.

Він повідомив, що зустрівся із представниками 
фонду Bloomberg Philanthropies. Зустріч відбулася 
у рамках продовження співпраці зі впровадження 

ініціативи ВООЗ «Healthy Cities/Здорові міста» та по-
ложень Стратегії розвитку міста Києва до 2025  року 
у сфері дорожньої безпеки.

«Ця співпраця дуже важлива для нас. Тож сьогодні 
обговорили попередній план реалізації заходів у рамках 
втілення другої фази проєкту. Йдеться про створення 
загальноміської стратегії безпеки дорожнього руху з 
особливою увагою до безпеки пішоходів, яка включа-
тиме конкретні рішення та методологію підвищення 
безпеки пішоходів на дорогах та в публічних місцях», 
– сказав Микола Поворозник.

Він пояснив, що на практиці це:
• аналіз нормативних документів у сфері безпеки 

дорожнього руху, напрацювання рекомендацій до змін;
• аналіз даних про ДТП, їх дослідження, визначення 

найбільш небезпечних місць у Києві;
• напрацювання бібліотеки типових рішень для 

підвищення безпеки на вулицях столиці;
• фінансування і реалізація пілотних проєктів  

На ТЕЦ-5 відремонтують 
енергоблок, що експлуатується 
понад 40 років

У рамках підготовки до опалювального сезону на ТЕЦ-5 про-
водиться плановий капітальний ремонт енергоблоку № 1. Це дасть 
можливість підвищити надійність роботи цього обладнання, щоб 
забезпечувати теплом та гарячою водою киян, а також виробляти 
електричну енергію, що надходить в об’єднану енергосистему 
України. Про це повідомили у структурному підрозділі «Київські 
ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго».

«Під час ремонту енергоблоку № 1 замінимо деякі елементи 
проточної частини парової турбіни, що перебувають в екс- 
плуатації з 1971 року, тобто з моменту будівництва станції. Зокрема, 
замінимо направляючий апарат та робочі лопатки першої ступені 
ЦВТ (циліндру високого тиску). Завдяки цьому відновимо робочі 
характеристики турбіни до нормативних», – зазначив заступник 
головного інженера з експлуатації ТЕЦ-5 структурного підроз-
ділу «Київські ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго» Сергій Гриценко.

За його словами, на енергоблоці також проведуть капітальний 
ремонт енергетичного котла із заміною частини поверхонь нагріву, 
а саме: другої ступені ширмового пароперегрівача  
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НОВИНИ

Із 1 вересня цього року столичні школи мали 
розпочати введення нових форматів, що 
передбачає варіант «шведського столу»,  
або 2 – 3 страви на вибір учнів початкових класів.

У столиці впроваджується 
антитютюнова ініціатива

Київський міський центр громадського здоров’я, спільно 
з партнерськими державними та недержавними установами, 
впроваджує антитютюнову ініціативу. Про це повідомив перший 
заступник голови КМДА Микола Поворозник під час зустрічі 
з представниками фонду Bloomberg Philanthropies.

«Під час зустрічі обговорили можливість втілення низки про-
грам у сфері охорони здоров’я. Йдеться про зменшення тютю-
нокуріння задля збереження здоров’я. Київський міський центр 
громадського здоров’я, спільно з партнерськими державними 
та недержавними установами, засобами масової інформації 
веде активну роботу з медичними працівниками та населенням, 
спрямовану на попередження захворювань, травм, шкідливих 
звичок, зниження ризику розвитку хвороб та передчасної смерті, 
формування здорового способу життя, санітарної грамотності 
населення», – розповів Микола Поворозник  
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ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ).

Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа 

(ко-
рисна), 

кв. м

Тип будинку
Характерис-
тика об’єкта 

оренди

Технічний 
стан об’єкта 
й інформація 
про забезпе-
чення комуні-

каціями

Вартість 
об’єкта оренди, 

грн без ПДВ Запропоноване цільове вико-
ристання об’єкта оренди

Розмір 
старто-

вої/ 
місячної 
орендної 

плати, 
грн

Орендна 
ставка 

у %Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – КП «Київкінофільм» (01004, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 3, тел.: 279-79-64, п/р 26000300186605 ГУ по м. Києву та Київській 
області AT «Ощадбанк», МФО: 322669, свід. № 100132824, ІПН: 355319026598, ЄДРПОУ: 35531906).

1.

проспект 
Володимира 
Маяковсько-

го, 31

61,5 громадський 
будинок

приміщення 
1-й поверх задовільний

1 187 940,00 61. Розміщення громад-
ських приймальнь депутатів 
Київської міської ради, якщо 
орендована площа не вико-

ристовується для проваджен-
ня підприємницької діяльності

740,45

50,0 кв. м 
– 1 грн  
на рік; 

11,5  
кв. м – 

4 %

31.07.2019

ФОП Чебаков 
О. І.

Балансоутримувач – КП «Поділ – Нерухомість» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 27, тел.: 379-15-45, факс: 379-18-45, р/р 26007052619232 в ПАТ 
КБ «Приватбанк», МФО: 30711, р/р № 26007300694963 в ФГол. Управління AT «Ощадбанк», МФО: 322669, Реєстраційний номер облікової картки 

платників податків: 2241717491, ідентифікаційний код: 3330114496, ЄДРПОУ: 30114496).

2.

вул. Польо-
ва, 5, с. Старі 

Петрівці, 
Київська 
область, 

Вишгород-
ський район

2 508,50 виробничий 
будинок будівля задовільний

5 364 800,00

29. Розміщення складів 
33. Розміщення суб’єктів гос-
подарювання, які здійснюють 

виробничу діяльність

26 824,00 6 %
30.06.2019

ТОВ  
«АВАНТАЖ- 
КОНСАЛТ»

Балансоутримувач – КП по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва (вул. Академіка Туполєва, 21, м. Київ, 04128,  
(044) 443-13-71, (044) 443-52-19, факс: (044) 443-06-25; р/р 26003300688586 в ТВБВ № 10026/0124 ф. ГУ по м. Києву AT «Ощадбанк», м. Київ,  

код банку: 305749, код ЄДРПОУ: 03359753).

3.
парк «Інтер-
національ-

ний»
34,0 нежилий

побутове 
приміщен-
ня, окремо 

стоячий

хороший

557000,00 1. 2. 3. Для розміщення 
громадської приймальні на-
родного депутата України на 

площі, що не перевищує 50 кв. 
м, і яка не використовується 
для провадження підприєм-

ницької діяльності

1 грн на 
рік

31.08.2019

ТОВ «Юнекс 
Консалтінг»

Балансоутримувач – КП «Київтеплоенерго» (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а, 207-61-56; р/р 26002300208020 в Головне управління по  
м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк», код банку: 322669, код ЄДРПОУ: 40538421).

4.

бульв. 
Володимира 
Висоцького, 

11-а

157,0 нежилий приміщення, 
1 поверх

задовільний, 
комунікації в 
неробочому 

стані

2 603 100,00

29. Розміщення складу 13 015,50 6 %30.06.2019

ФО-П Кожемя-
кін С. С.

5. вул. О. Мішу-
ги, 3-а 17,4 нежилий приміщення, 

1 поверх

задовільний, 
електро-

постачання, 
теплопос-
тачання в 
наявності

325 000,00 

46. Розміщення пункту доочи-
щення та продажу питної води 812,50 3 %30.06.2019

ПП «Альянс 
Експерт»

Балансоутримувач – Київська міська рада (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, тел.: 202-70-81, 202-70-74, р/р 31557268354084 в ГУ ДКСУ у м. Києві, 
код банку: 820019, код ЄДРПОУ: 22883141).

6. вул. Хреща-
тик, 36, літ. А 24,42 нежилий приміщення, 

2 поверх

задовільний, 
водопоста-

чання, тепло-
постачання в 

наявності

983 470,00

34.2 Розміщення комунально-
го підприємства 819,56 1 %31.07.2019

ФО-П 
Чебаков О. І.

7. вул. Хреща-
тик, 36, літ.А 2,0 нежилий

частина 
нежитлового 
приміщення, 

1 поверх

задовільний, 
водопоста-

чання, тепло-
постачання в 

наявності

153 100,00

5. Розміщення банкомату, 
платіжного терміналу 5103,33 40 %

31.07.2019

ТОВ «Україн-
ські інноваційні 
консультанти»

За об’єктами поз. 2, 4, 5, 7, зазначеними в оголошенні, можливе альтернативне використання.
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 висновок рецензента про відпо-
відність 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 телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду — 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою:  

вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

Печерська районна в місті Києві державна 
адміністрація оголошує про намір передати майно  

в оренду

Орендодавець: Печерська районна в місті Києві державна 
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, пров. Іпси-

лантієвський, 3. 
– Загальна площа (корисна площа): 85,8 кв. м (85,8 кв. м). 
– Тип будинку: житловий будинок.
– Характеристика об’єкту оренди: нежитлові приміщення 

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

комунікаціями): потребує ремонту (можливе підключення тепло-
водо-електропостачання).

– Оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 31.05.2019 –  
2 539 500,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності ФОП 
Щаслива Н. 3.). 

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: 
для розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи; 2 роки 364 дні.

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

Орендна ставка: 6%, розмір орендної плати за базовий 

місяць оренди (стартова орендна плата): 12697,5 грн без ПДВ 
(коригується на індекс інфляції).

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звернутися 
до балансоутримувача.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунк-
том 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 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 поточного року: одержувач 
платежу – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з об-
слуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»,  
р/р 26001192399100 Публічне акціонерне товариство «УкрСиб-
банк», 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.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір  
передати майно в оренду

Характеристика об’єкту оренди: нежитлове приміщення підвального поверху, загальною площею 308,1 кв. м, розташоване 
в житловому будинку, за адресою: вулиця Лютеранська, буд. 28/19, літ. «А», об’єкт культурної спадщини. Забезпечення 
комунікаціями: ІДО, водозабезпечення, електрозабезпечення – є, технічний стан – потребує ремонту. Вартість об’єкту 
оренди станом на 31.05.2019 – 7300800,0 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 кафе, яке не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи (п. 13.2 Методики), терміном на 2 роки 364 дні. Орендна ставка – 6 %,  розмір орендної плати за перший 
місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 36504,0 грн без ПДВ.

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, у разі чого стартова 
орендна плата буде розраховуватися 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 – Положен-
ня, 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 поточного 
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 звертатися за телефонами до підприємства – балансоутримувача.

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

в місті Києві державної адміністрації:

– вул. Академіка Заболотного, 144, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого – 49,50 кв. м, розта-
шоване на 1 поверсі Школи І-ІІІ ступенів № 236 міста Києва; приміщення у задовільному технічному стані з підведеними 
комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 31.05.2019 – 738 000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної 
діяльності ФОП Мовчан В. А. Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення суб’єктів господарювання, 
які провадять діяльність у сфері освіти (підготовка дітей до школи (погодинно), ставка орендної плати, за заявою ініціатора 
оренди, – 25%, стартова місячна орендна плата за один місяць, відповідно до заяви ініціатора оренди (без ПДВ), – 1 
089,02 грн, стартова орендна плата за 1 годину – 32,03 грн. Термін оренди – 2 роки 364 дні.

Інформація про графік використання об’єкта оренди: вівторок – з 15.00 до 19.00, четвер – з 15.00 до 19.00.
Балансоутримувач об’єкту – управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, розта-

шоване за адресою: просп. Голосіївський, 118-б, м. Київ, 03127, тел.: (044) 257-12-57. Реквізити банківського рахунку 
для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але 
не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач платежу – управління 
освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, р/р 31554229377962 в ГУДКС Голосіївського району 
м. Києва, МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37479398.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн 
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 адресою: просп. Голосіївський, 
42, каб. 216. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 281-66-23, 281-66-24.

Козак Тетяна: публічно прошу вибачення у потерпілих Смоляр Л. В. 
та Смоляр В. М.

Втрачене посвідчення УБД, серія МІУ № 002563, видане 19.12.2018 р. ДССТ 
на ім’я Варича Андрія Леонтійовича, вважати таким, що втратило чинність.

Втрачене посвідчення УБД, серія АБ № 528165, видане 30.07.1996 р. Київським 
військовим гуманітарним інститутом на ім’я Валько М. В., вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА
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6 жовтня у столиці відбудеться 
Чемпіонат із шахів серед школярів 
міста – «Шаховий дебют-2019». На 
турнірі буде встановлено Націо-
нальний рекорд України з кількості 
школярів Києва, які одночасно бе-
руть участь у грі. Про це повідомили 
у ГО «Шаховий центр».

Метою змагань є популяризація 
шахів серед здобувачів освіти Києва, 
інтелектуальний розвиток особис-

тості учнів, підтримка шахового 
руху в столиці України, відбір серед 
учнів шахістів для спорту вищих 
досягнень.

Запланована кількість учасників 
Чемпіонату – понад 800 осіб.

ЗМАГАННЯ ТРИВАТИМУТЬ 
У ДВА ЕТАПИ:

І етап (півфінал) – 6 жовтня у 
приміщенні Виставкового центру 

«АККО Інтернешнл», просп. Пере-
моги, 40-б, парк ім. О. С. Пушкіна. 
Підтвердження реєстрації – з 9.00, 
початок об 11.00;

ІІ етап (фінал) – триватиме про-
тягом осінніх канікул із 25 жовтня 
до 3 листопада у приміщенні Шахо-
вого центру «Товариш» ЦТ «Шевчен-
ківець», вул.  Дорогожицька, 15-а (ст. 
м. «Дорогожичі»). Початок – 14.00.

Змагання проходитимуть у чо-
тирьох вікових категоріях; юнаки 
і дівчата гратимуть одночасно в 
окремих турнірах:

• турнір «А» (U13): школярі 13 
років, 2006 р. н. і молодші;

• турнір «B» (U11): школярі 11 
років, 2008 р. н. і молодші;

• турнір «C» (U9): школярі 9 ро-
ків, 2010 р. н. і молодші;

• турнір «D» (U7): школярі 7 ро-
ків, 2012 р. н. і молодші.

На Турнір «D» (U7) допускаються 
дошкільнята від 5 років, які знають 
чинні шахові правила та вміють їх 
використовувати  

Попит на зйомки відео  
в столиці зріс удвічі

За два роки попит на зйомки відео на локаціях Києва зріс удвічі, 
і дедалі зростає. У 2010 році звернень щодо проведення зйомок у 
столиці, як від вітчизняних, так і від іноземних компаній, було 187. 
У 2016 – 510, у 2018 – кількість звернень збільшилася до 1002, а за 
9 місяців 2019 року місто вже отримало 730 заявок на проведення 
зйомок. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина 
Хонда.

«Для Києва відеоіндустрія стає перспективною галуззю діло-
вого туризму. Тільки за два роки кількість заявок на відеозйомку 
збільшилася вдвічі, а за десять років – у вісім із половиною разів. 
Дуже приємно, що на місто звертають увагу такі компанії як Apple, 
Google та Lexus, які знімали тут рекламні ролики своєї продукції. 
Також збільшився інтерес з боку іноземних кліпмейкерів, які все 
частіше знімають у Києві відео для всесвітньо відомих зірок», – за-
значає Марина Хонда.

Вона також додала, що одним із останніх масштабних проектів 
була зйомка популярного серіалу «Чорнобиль» від американського 
телеканалу HBO. Вихід цього серіалу призвів до збільшення ту-
ристичного потоку до Чорнобильської зони та відкриття нового 
туристичного маршруту в Києві місцями зйомок  
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НОВИНИУ жовтні в столиці 
школярі візьмуть участь  
у чемпіонаті з шахів
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