
Понад 1000 нових дерев 
і кущів: столичні школи 
долучилися до еко‑флешмобу 
ініціативи Kyiv Smart City 
«Дерева замість квітів»

Команда Kyiv Smart City, разом із учнями, батьками, вчителя-
ми та директорами шкіл висадили понад 1000 саджанців дерев 
і кущів у рамках екофлешмобу «Дерева замість квітів». Завдяки 
спільним зусиллям учасників акції, навколо київських шкіл на-
весні розквітнуть декоративні яблуні, алея з кущів форзиції, спіреї, 
дейції та інші рослини.

«Розумне місто – це, перш за все, безпечне середовище. Тому, 
одночасно з втіленням інноваційних проєктів, ми маємо піклува-
тися, зокрема, і про основу комфортного життя – чисту екологію. 
Сьогоднішній флешмоб має на меті показати, що зберегти навко-
лишній світ можуть прості речі. Наприклад, висадження дерева 
не потребує великих витрат часу та ресурсів, але принесе значно 
більше користі учням та працівникам шкіл, ніж букети квітів», 
– прокоментував директор Департаменту інформаційно-ко-
мунікаційних технологій Юрій Назаров.

На думку експертів, одним із найефективніших способів покра-
щити якість повітря у класах міських шкіл є створення захисного 
бар’єру з дерев між дорогою та школою.

У флешмобі взяли участь: середня загальноосвітня школа 
№ 275 ім. Кравчука, спеціалізована школа I-III ступенів № 255, 
спеціалізована школа ім. Казимира Гапоненко №110, середня 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 158, школа I-III ступенів 
№ 29, середня загальноосвітня школа № 93, технічний ліцей 
Шевченківського району, спеціалізована школа № 88, школа I-III 
ступенів № 219, спеціалізована школа № 173, спеціалізована школа 
№ 7 ім. Максима Рильського, спеціалізована школа I-III ступенів 
№ 152, Київська інженерна гімназія, спеціалізована школа № 80 
та інші навчальні заклади   

Транспортну систему 
столиці очікують  
інновації

Київ підтримує проведення ха-
катонів, адже це корисні як для 
міста, так і для учасників, заходи, 
що дозволяють знайти оптимальні 
ІТ-рішення та залучити кращі ідеї 
для створення нових та вдоско-
налення існуючих електронних 
сервісів.

«Я радий, що українська ІТ-
спільнота, яка входить до числа 
найсильніших у світі, бере участь 
у розвитку розумних транспорт-
них рішень. Ця сфера – одна з 
пріоритетних для столиці, тому 
ми обов’язково розглянемо ідеї 
учасників хакатону та будемо 
раді ініціативам, які допоможуть 
вдосконалити систему міського 
транспорту», – прокоментував 
директор Департаменту ін-
формаційно-комунікаційних 
технологій Юрій Назаров.

Упродовж 30 годин у рамках 
хакатону Uber Smart Mobility IT-
фахівці, дизайнери та інші спе-
ціалісти розробили технологічні 
рішення на основі даних про тра-
фік, які були надані представни-
ками Uber. Інноваційні підходи 
до міської мобільності необхідні, 
щоб вирішити проблему заторів 
і паркування, а також — зменши-

ти забруднення навколишнього  
середовища.

Команди створили інноваційні 
рішення, покликані допомогти 
громадянам швидко та безпечно 
пересуватися містом у будь-який 
час. Члени журі, до складу якого 
увійшли представники компанії 

Uber, міської влади Києва та ініці-
ативи Kyiv Smart City, оцінювали 
команди за кількома критеріями:

• доцільність;
• технологічність, повнота та 

сумісність із наявним рішенням;
• дизайн рішень;
• презентація проєкту.

Головний приз від Uber – 5000 
доларів США – отримала команда 
№ 5, яка презентувала проєкт по-
шуку оптимальних координат для 
місця проживання, базуючись на 
даних про регулярні пересування 
громадянина (офіс, школа, лікарня 
тощо)  

Увечері 5 жовтня обмежать рух 
Хрещатиком до Європейської 
площі під час відкриття 
фестивалю театрів ляльок

5 жовтня із 19.00 до 20.00 на Хрещатику обмежать рух під час 
відкриття Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок 
«pUp.pet».

Як ідеться у розпорядженні КМДА № 1722, рух усіх транспортних 
засобів обмежать на ділянці від Європейської площі до перетину 
вулиць Хрещатик і Михайлівської.

Відкриватиме марафон святкова хода, що відбудеться за марш-
рутом: вул. Хрещатик, 4 – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик, 36.

Із 20.00 до 22.00 триватиме вулична вистава-феєрія на вул. 
Хрещатик, 36.

Нагадаємо, що IIІ Київський міжнародний фестиваль театрів 
ляльок «pUp.pet» триватиме у столиці із 5 до 9 жовтня та збере 
учасників із 18 країн світу. Зі своїми найкращими виставами до 
Києва приїдуть театральні колективи Білорусі, Бельгії, Грузії, Ірану, 
Іспанії, Італії, Китаю, Колумбії, Литви, Німеччини, Польщі, Сербії, 
Угорщини, України, Франції, Хорватії, Швеції та Японії.

Кияни та гості столиці зможуть переглянути більше 20 вистав, 
що відбуватимуться на сценах чотирьох театрів  
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НОВИНИ

У рамках Kyiv Smart City Forum 2019 відбувся Uber 
Smart Mobility Hackathon, присвячений розробці 
інноваційних ідей у сфері міської транспортної 
системи. У ньому взяли участь 12 команд  
IT-спеціалістів, які змагалися за головний приз  
від Uber – 5000 доларів США.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу адміністративного забезпечення та доступу управління 
адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (з наступними змінами), та 
Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого само-
врядування, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 
29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, у якій зазначається про ознайомлення 
заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та 
проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку (форма 
П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, засвідчені у встановленому 
законодавством порядку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену 
у встановленому законодавством порядку; копію облікової картки платника податків, за-
свідчену у встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов’язання 
фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2018 рік (декларація); копію 
повідомлення про подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій; копію 
військового квитка, засвідчену у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки 
розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про 
конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці 
надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044 (на конкурс). 
Телефон для довідок: 202-72-29.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір пере-
дати 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 42,90 кв. м, розташоване за адресою: просп. Алішера Навої, 76. Технічний стан 
приміщення задовільний, комунікації в наявності.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 – 492000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9-г, тел.: 517-74-11).
За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: для розміщення офісу 

(8 %), термін оренди – 2 роки 364 дні.
Місячна орендна плата – 3280,00 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.

Згідно з п. 7.5 Положення, особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього Положення;
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, 

що становить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:
адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, п/р 26008554300600 в ПАТ «УкрСиббанк», 

МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 39606435, ІПН: 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня 

після публікації, за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за 
телефоном: 559-39-34.

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації передати майно 

в оренду. Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району». Місцезнаходження об’єкта – вул. Старокиївська, 27, загальна 
(корисна) площа об’єкта – 50,6 кв. м. Тип будинку – житловий, характеристика об’єкта 
оренди – підвал, технічний стан об’єкта задовільний, є тепло-, електро-, водопостачання. 
Оціночна вартість об’єкта оренди – 651000,00 грн без ПДВ. Дата оцінки – 31.08.2019. 
Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ». Запропоноване цільове 
використання об’єкта оренди – розміщення офісних приміщень. Орендна ставка: 8 % 
(заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призна-
чення, у разі чого стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої 
орендної ставки). Розмір стартової/ місячної орендної плати: 4340,00 грн без ПДВ 
(коригується на індекс інфляції). Строк оренди – 2 роки 364 дні. До заяви* про оренду 
додається документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у роз-
мірі подвійної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року (р/р UA653226690000026008302839918, філії ГУ 
по м. Києву та Київській обл. AT «Ощадбанк», код банку: 322669, код ЄДРПОУ: 34966254, 
призначення платежу: перша частина авансової орендної плати у розмірі, що становить 
подвійну стартову орендну плату, за намір оренди об’єкта загальною площею 50,6 кв. м 
на вул. Старокиївській, 27).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди: балансоутримувач 
– 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 1, тел.: 483-98-11, e-mail: 4863588@ukr.net . Термін при-
йняття заяв про оренду – приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого 
робочого дня, наступного за датою публікації.

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24, к. 512 або  
к. 208. Телефон для довідок: 235-00-77.

* – за формою, визначеною згідно з Додатком 4 до Положення, затвердженого рішенням 
Київради від 21.04.2015 № 415/1280.

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’япенка, 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, вул. Старо-

наводницька, 4; 
загальна площа (корисна площа): 42,2 кв. м (42,2 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 31.07.2019 
– 1 170 600,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності 
ФОП Щаслива Н. 3.). 

За заявою ініціатора, цільове використання та строк 
оренди: для розміщення торговельного об’єкту з про-
дажу продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових 
виробів; 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: 18 %, розмір орендної плати за базовий 
місяць оренди (стартова орендна плата): 17559,0 грн без 
ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звер-
нутися 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 рецензента 
про відповідність звіту про оцінку майна вимогам норматив-
но-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 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 поточно-
го року, одержувач платежу: Комунальне підприємство 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Печерського району м. Києва»: р/р 26001192399100 Пу-
блічне 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.

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 38,5 кв. м, 
 розташоване за адресою: вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5. Вартість об’єкта оренди станом на 
30.06.201° – 837800,00 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва (т. 517-71-33).
За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: розміщення суб’єктів господарювання, 

які провадять діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих навчальних закладів (1 %), термін оренди –  
2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 698,16 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 балансоутрнмувача – КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровською району м. 

Києва – для внесення платежу;
адреса: 02002, м. Київ. вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5, п/р 26000384082000 (AT «УкрСиб-

банк»), МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 26188952.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня після публікації, за 

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

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987 р. Серії 
А (категорія 2) № 235065 від 12.07.2013 р. та посвідченя водія №159329, видане ДАЇ МВС-УВС м. 
Києва від 16.09.1997р. на ім’я Зайцевої Олени Павлівни, вважати недійсним.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до ко-
мунальної власності територіальної громади міста Києва. Орендодавець –  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. 
Маршала Тимошенка, 16).

Балансоутримувач – управління освіти Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації (м. Київ, вул. Йорданська, 11-а) Характеристика 
об’єктів оренди:

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗЗСО № 210 на вул. Йордан-
ській, 22-а, загальною площею 62,3 кв. м. Забезпечення комунікаціями: є 
ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний. Оціночна 
вартість об’єкта станом на 30.06.2019 (без ПДВ) – 1 269 000,0 грн. Оцінка 
виконана СОД – ТОВ «Трибьют Консалтинг».

Запропонована мета використання – розміщення суб’єкту господарювання, 
діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними 
видами спорту (погодинно). Графік використання об’єкта: пн, ср, пт – з 15.30 
до 17.00, орендна ставка – 3%, розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 132,19 грн (розмір орендної плати за 1 годину – 6,61 грн), запропо-
нований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗЗСО № 256 на вул. Озерній, 
2-а, загальною площею 188,0 кв. м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та 
електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта станом на 31.12.2018 (без ПДВ) – 3 796 100,0 грн. Оцінка виконана 
СОД – ТОВ «Гарант-Експертиза». Запропонована мета використання – роз-
міщення суб’єкту господарювання, діяльність якого спрямована на організацію 
та проведення занять різними видами спорту. Графік використання об’єкта: 
вт, чт – з 15.30 до 18.00; нд – з 13.00 до 16.00; орендна ставка – 3 %, розмір 
стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 2 174,83 грн (розмір орендної 
плати за 1 годину – 19,77 грн), запропонований заявником строк оренди – 1 рік;

– нежитлові приміщення 2 поверху в будівлі ЗДО № 685 на вул. Приозерній, 
6, загальною площею 48,0 кв. м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електро-
постачання, технічний стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта 
– 920 000,0 грн (без ПДВ) станом на 31.05.2019, оцінка виконана СОД – ФОП 
Мовчаном В. А. Запропонована мета використання – розміщення суб’єктів 
господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих 
приватних навчальних закладів; орендна ставка — 1%, розмір стартової 
місячної орендної плати (без ПДВ) – 766,67 грн (розмір орендної плати за 1 
кв. м – 15,97 грн), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 2 поверху в будівлі  ЗДО № 579  на вул. Олександра 
Архипенка, 6-в, загальною площею 112,0 кв. м. Забезпечення комунікаціями: 

є ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний.  Оціночна 
вартість об’єкта – 2 165 000 грн (без ПДВ) станом на 30.06.2019, оцінка 
виконана СОД – ФОП Мовчаном В. А. Запропонована мета використання: 
розміщення суб’єкту господарювання, який провадить діяльність у сфері 
освіти (погодинно). Графік використання об’єкта: пн, ср, пт – з 15.30 до 16.30, 
орендна ставка – 4 %, розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 
195,39 грн (розмір орендної плати за 1 годину – 15,03 грн), запропонований 
заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗДО № 673 на вул. Прирічній, 
17-б, загальною площею 28,7 кв. м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та 
електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта — 621 000,0 грн (без ПДВ) станом на 30.06.2019, оцінка виконана 
СОД — ФОП Мовчаном В. А. Запропонована мета використання – розмі-
щення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти, 
крім кваліфікованих приватних навчальних закладів; орендна ставка — 1%, 
розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 517,50 грн (розмір 
орендної плати за 1 кв. м – 18,03 грн), запропонований заявником строк 
оренди – 2 роки 364 дні; 

Від осіб, які раніше звертались із заявами, згідно з пунктом 6.1 Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами) 
(далі – Положення), і отримали позитивний висновок рецензента про відпо-
відність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань 
оцінки майна, не вимагається подача нових заяв 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 – 4173 
грн (сплачується на рахунок балансоутримувача: р/р 31551239377881 в 
ГУДКСУ в м. Києві, код ЄДРПОУ 37445442). 

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із 
об’єктами оренди – Пономаренко O. A., вул. Йорданська, 11-а, каб. 115, тел. 
418-60-41, emаil: leshaponomarenko@і.ua.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, на-
ступного за днем публікації оголошення у газеті «Хрещатик Київ», за адресою: 
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, кім. 308, тел. для довідок: 418-41-98.

ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Управдом» повідомляє споживачів про намір зміни тарифів (встановлення нових тарифів за результатами їх 
повного перегляду) на комунальні послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для розрахунків з населенням та іншими спожи-
вачами. Тарифи розраховані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291 та надані до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для встановлення. Тарифи на зазначені послуги для ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Управдом» 
встановлюються вперше.

Необхідність встановлення тарифів викликана: змінами законодавства у сфері житлово-комунальних послуг (введення в дію Закону України від 
09.11.2017 № 2189-VIII, що відбулася 01.05.2019) і змінами в структурі собівартості теплової енергії ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Управдом».

З усією необхідною інформацією можна ознайомитися за посиланням:
upravdom.com.ua (розділ ТЕПЛОВИРОБНИЦТВО).
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 календарних днів з дати публікації даного оголошення, за адресою: 04078, м. Київ, вул. 

Замковецька, 102-а, тел.: (044) 374-52-05, e-mail: upravdom@i.ua.

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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Киян запрошують долучитися до 
осінніх толок у парках  
і скверах міста

У Києві відбудуться сезонні толоки в парках, скверах та прибу-
динкових територіях. Про це повідомив начальник Управління 
екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

«Толоки в місті – це осінній екологічний тренд. Кожен киянин 
зможе долучитися і зробити свій внесок у прибирання столиці. 
Районні комунальні управління з утримання зелених насаджень 
нададуть відповідний інвентар. Загалом цієї осені КО «Київзеленбуд» 
планує провести близько 100 масових прибирань парків і скверів. 
Тож запрошуємо долучатися!» – зазначив Андрій Мальований.

Із графіком проведення толок і контактами організаторів можна 
ознайомитися за посиланням.

Також нагадаємо, що більше 3000 саджанців висадять у Києві 
вже цієї осені. Робінія, клен, граб, тополя, платан, ялина, ясен та 
інші дерева зовсім скоро прикрасять столицю  

На відкритті були присутні ди-
ректорка Департаменту культури 
Діана Попова, голова постійної 
комісії Київради з питань куль-
тури, туризму та інформаційної 
політики Вікторія Муха, голова 
Дніпровської районної державної 
адміністрації Петро Онофрійчук, 
а також меценати і працівники 
бібліотеки.

«Я справді щаслива, що нам 
вдалося втілити такі кардиналь-
ні зміни. Ця бібліотека не стане 
останньою – ми будемо відкривати 
нові і нові сучасні простори, впро-
ваджувати інноваційні технології, 
адже наше головне завдання – 
у кожному районі мати сучасну 
оновлену бібліотеку, що стане 
центром задоволення культурних, 
освітніх, інформаційних потреб 
громадян і їхнього комфортного 
дозвілля», – сказала директорка 
Департаменту культури Діана 
Попова.

Тепер бібліотека імені  П. Ти-
чини має:

• універсальний книжковий 
фонд (42,4 тис. примірників) з 
усіх галузей знань;

• періодичні видання (92 назви) 
та послуги чергового бібліографа, 
який допоможе скористатись елек-
тронним каталогом;

• різноманітні культурні заходи 
та презентації;

• зустрічі з письменниками та 

видатними особистостями;
• доступ до світових ресурсів 

інтернет, зону Wi-Fi, місця для 
роботи на власному комп’ютері;

• дитячий куточок;
• спеціальне обладнання для 

людей з порушенням зору;
• різноманітні настільні та елек-

тронні ігри;
• кінопокази фестивальних 

фільмів;
• різноманітні тренінги у рам-

ках соціального проєкту КМДА 
«Освітній хаб міста Києва».

Проєкт, що змінює усталену 
концепцію звичайної бібліотеки, 
діє в Києві вже понад 2 роки. Для 
киян створюють сучасні простори, 
покликані стати новим словом у 
історії бібліотечної справи. Надалі 
оновлені публічні простори будуть 
об’єднані буквою «Б», що означає 
«бібліохаб»  

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
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Фото КМДА

НОВИНИБібліотеку імені Тичини 
перетворено на сучасний 
«бібліохаб»

Після оновлення, урочисто відкрито бібліотеку 
ім. П. Тичини, яку перетворено на сучасний 
бібліохаб із новою айдентикою, фірмовим 
стилем і логотипом. Тут проведено капітальний 
ремонт, оновлено меблі, створено інклюзивний 
простір. Тож наразі кияни мають змогу 
користуватися тим самим обладнанням, що є і в 
бібліотеці американського Конгресу.

У «Київводоканалі» нагадали 
мешканцям, як убезпечити 
себе від шахраїв, що 
представляються працівниками 
компанії

У ПрАТ «АК «Київводоканал» нагадують прості правила, що до-
зволять споживачам убезпечити себе від шахраїв, які представля-
ються працівниками «Київводоканалу» чи «Київгазу» та ошукують 
мешканців.

Про запланований вихід контролерів «Київводоканал» обов’язково 
повідомляє в оголошеннях, що розвішуються на під`їздах будинку 
за кілька днів до візиту контролера.

Кожен контролер «Київводоканалу» має посвідчення встановле-
ного зразка і пред’являє його на першу вимогу абонента.

Якщо виникли сумніви щодо особистості контролера, можна 
зателефонувати до диспетчерської (15-81) чи контакт-центру  
(044) 202-02-02) «Київводоканалу» та запитати, чи дійсно ваш бу-
динок є у плані обходу.

Контролери «Київводоканалу», що прийшли з плановим візитом, 
ніколи не вимагатимуть у абонентів грошей за послуги.

Якщо споживач залишав заявку на виклик контролера, йому за-
телефонують за добу до очікуваного візиту, щоб уточнити час. На 
ваше прохання йому можуть назвати прізвище контролера, якого 
спрямовано за адресою.

Не варто звертатися до нелегальних опломбувальників та пові-
рників, що можуть навіть не мати відповідної ліцензії. Замовити 
послуги з повірки та опломбування можна у сервісному центрі 
«Київводоканалу»  
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