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Відверта розмова за круглим 
столом продемонструвала, що 
хоч виклики і серйозні, проте на-
дихають позитивні тенденції. Для 
прикладу, цифрові інструменти 
участі фіксують приріст моло-
діжної аудиторії, а громадські 
організації з цікавим та ціннісним 
порядком денним мають ще й 
конкурсний відбір на приєднання 
до своєї мережі чи волонтерських 
проєктів.

Для того, аби поєднати спільний 
позитивний досвід залучення 
молоді, київська влада запро-
понувала ініціативу «Соціальна 
обізнаність молодого киянина», 
що доєднуватиме молодь до ви-
рішення суспільно важливих пи-
тання міста.

Саме про це під час круглого 
столу в інформаційному агентстві 
«Укрінформ» розповів директор 
Департаменту суспільних ко-
мунікацій КМДА Роман Лелюк.

«Наша мета 
– ознайомити 
молодь з тими 
інструментами 
участі, які на 
сьогодні існують 
у Києві, підказа-
ти, як можна бути почутими і 
вплинути на міські політики», 
– зазначає Роман Лелюк.

Молодь столиці найактивніша 
у порівнянні з іншими містами, 
але соціологічні дослідження де-
монструють відносну пасивність 
у суспільних процесах у країні 
загалом.

«На жаль, з усіх 
вікових та соці-
альних категорій 
молодь наймен-
ше залучена до 
суспільно-полі-
тичного життя. 
Про що це говорить? Можливо, 
молоді просто не цікаво. Чим це 
викликано? Щоб зрозуміти це, 
ми запросили до обговорення 
представників організацій, які 
активні в молодіжному серед-
овищі і ефективно запроваджують 
молодіжні ініціативи», – наголо-
сив т. в. о. директора КП «Центр 
публічної комунікації та ін-
формації» Дмитро Кулібаба. 
Також він запропонував приклади 
ефективної реалізації молоддю 
механізмів участі.

Сьогодні заступник директора 
КП «Центр публічної комуні-
кації та інформації» Дмитро 
Рубан, а донедавна просто моло-
дий активний киянин, поділив-
ся власним досвідом реалізації 
проєктів Громадського Бюджету 
столиці. Свій перший проєкт він 

виграв та успішно реалізував, коли 
йому було 19 років. Завдяки його 
активній участі, в Києві з’явилося 
кілька облаштованих публічних 
місць.

«Я з перших 
днів є учасником 
громадського 
бюджету, авто-
ром проєктів  
протягом усіх 4 
років. Громад-
ський бюджет міста Києва – це 
саме той випадок, коли влада 
максимально адаптується до тебе, 
підтримує твої ідеї та допомагає в 
реалізації проєкту. Вже в лютому 
у вас буде гарна нагода долучи-
тися до бюджету участі та подати 
проєкт на 2021 рік», – зазначив 
Дмитро Рубан.

У круглому столі взяли участь 
представники «Школи успіху», 
«ПЛАСТу», Української академії 
лідерства, ГО «Школа Героїв», Фун-
дації ПАУСІ, «Малої академії наук 
України», «Klitschko Foundation», 
«Київської Громадської Платфор-
ми», «Платформи громадських 
ініціатив», Громадської ради при 
КМДА. Вони поділилися власним 
досвідом, а також баченням необ-
хідності у просвітництві серед 
молоді щодо соціальної обізна-
ності та більшої залученості до 

життя громади, а можливі форми 
участі викликали жваву дискусію. 
Цікаво, що разом із розбудовою 
комунікації з молоддю, в один 
голос присутні наголосили на 
потребі залучення до проєктів 
батьків. 

«Українська 
молодь потребує 
навичок 21 сто-
ліття, потребує 
менторів для на-
вчання. На жаль, 
школа не завжди 

їх може дати. Тут в нагоді стають 
такі організації як наша, і ми це 
дуже активно робимо у країні за-
галом, і в Києві зокрема. У наших 
проєктах ми даємо можливість 
не лише навчатися, а й діяти, 
що закріплює отримані знання. 
Обов’язковою умовою участі часто 
ставимо залучення батьків, це зна-
чно підвищує ефект», – коментує 
директор Klitschko Foundation 
Аліна Носенко.

«У «Київській 
Г р о м а д с ь к і й 
П л а т ф о р м і » , 
спільно з офі-
сом Ради Єв-
ропи в Україні, 
є розроблений 
проєкт «Молодіжна академія 
участі», спрямований саме на 
старшокласників та студентів. 
Вже у грудні плануємо пілотний 
запуск цього проєкту», – сказала 
Юлія Жерліцина, представниця 
організації.

« М и  н а м а -
гаємося бути 
на одній хви-
лі з молоддю, 
наш спільний з 
громадськістю 
проект М18 дає 

молоді багато партисипативних 

навичок та вчить бути суспільно 
активними. Саме на М18 зароди-
лась ініціатива «Якби мером Києва 
був я», де учні з наставниками 
готують проєкти для покращення 
життя столиці», – поінформу-
вав Володимир Москаленко 
головний спеціаліст міського 
Департаменту освіти і науки.

«Ми зараз пра-
цюємо з багать-
ма містами Укра-
їни, де був запит 
муніципалітетів 
на залучення мо-
лоді. Цього року 

у Франківську та Кременчузі влада 
виділила кошти на реалізацію 
шкільних громадських бюджетів 
з нашою підтримкою. Тож маємо 
гарний досвід та готові ділитися 
ним із Києвом», – зазначив Кос-
тянтин Плоский, заступник 
директора Фундації ПАУСІ.

« К и ї в с ь к и й 
осередок програ-
ми особистісного 
та суспільного 
розвитку Укра-
їнська академія 
лідерства вже 
кілька років активно бере участь в 
житті столиці. Такі зустрічі – гарна 
нагода скоординуватися у спільних 
проєктах з однодумцями. Ми своєю 
чергою запрошуємо доєднатися до 
Школи громадської активності на 
початку лютого наступного року 
та розраховуємо на співпрацю 
з Київською громадською плат-
формою у рамках анонсованої 
ними Молодіжної академії учас-
ті», – зазначила Катерина Ганус, 
керівник УАЛ Київ.

«ПЛАСТ має чи 
не найпотужні-
ше представ-
ництво в Києві, 
ми в місті вико-
нуємо важливу 
суспільну місію, 

прививаючи молоді українські та 
християнські цінності, формуючи 
характер, які стають складови-
ми спроможного громадянина. 
Наша стабільна виховна робота 
економить місту великі гроші. А 
збільшити можливість для про-
ведення наших гуртків у вільних 
громадських просторах – це був 
би гарний жест до співпраці з 
містом», – зазначив столичний 
станичний Іван Брацунь.

Круглий стіл зафіксував на-
справді більше питань, ніж від-
повідей, адже тем, пов’язаних з 
механізмами участі специфічно 
для молоді – безліч. Серед них 
– внесення змін до процедур 
функціонування громадського 
бюджету, електронних петицій 
та консультацій, підвищення 
соціальної обізнаності дітей та 
батьків.

Учасники круглого столу до-
мовилися надалі продовжувати 
діалог і координацію громадських 
ініціатив щодо поширення ін-
струментів участі серед учнів-
ської та студентської молоді, 
зокрема на Форумі громадянсько-
го суспільства «Київ – столиця 
діалогу» у грудні, щоб узгодити 
плани спільних проєктів на на-
ступний рік  

Київ потребує якомога ширшого залучення молоді до формування та 
реалізації міських політик. Механізмів участі на перший погляд достатньо. Але 
чи використовує їх молодь? Виявилося, що іноді бюрократична складність або 
тривалість процедур офлайн виключає молодь із процесів прийняття рішень. 
Але вже за якихось 3 – 5 років набір механізмів участі може змінитися 
кардинально. Нас піджимає z-покоління зі своїми улюбленими каналами 
комунікації, країна діджиталізується. Нам конче потрібно перебувати з 
молоддю, як то кажуть, на одній хвилі, створювати спільні комунікаційні 
майданчики.

Бути почутим:  
про комунікації з владою  
розмовляли представники впливових 
молодіжних організацій
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська  
районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, просп. Перемоги, 97).

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

1) нежитлові приміщення на цокольному поверсі житлового будинку, за адресою: бульв. Ромена 
Роллана, 4, загальна площа – 40,0 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 
740000,0 грн (без ПДВ) станом на 30.09.2019, оцінка виконана СОД ТОВ «Глобал апрайзер груп». 
Запропонована мета використання – розміщення громадської організації. Орендна ставка – 1 
%, 2% . Розмір орендної плати за 1 місяць – 931,47 грн (без ПДВ);

2) нежитлові приміщення на 2 поверсі нежитлового будинку, за адресою: вул. Якуба Коласа, 
15-б, загальна площа – 34,1 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 549400,0 
грн (без ПДВ) станом на 31.08.2019, оцінка виконана СОД ФОП Щаслива Н. З. Запропонована 
мета використання – розміщення громадської організації. Орендна ставка – 1 %, 2 %. Розмір 
орендної плати за 1 місяць – 656,20 грн (без ПДВ);

3) нежитлові приміщення на 1 поверсі нежитлового будинку, за адресою: вул. Покотила 
Володимира, 9-а, загальна площа – 14,5 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта – 227500,0 грн (без ПДВ) станом на 31.08.2019, оцінка виконана СОД ФОП Щаслива Н. З.  
Запропонована мета використання – розміщення громадської організації. Орендна ставка – 1 %.  
Розмір орендної плати за 1 місяць – 192,24 грн (без ПДВ). Запропонований заявниками строк 
оренди – 2 роки 364 дні.

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

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

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

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

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 ком-
панія 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, вул. Остапа Вишні, 9; 
загальна площа (корисна площа): 91,17 кв. м (91,17 кв. м); 
тип будинку: житловий будинок;
характеристика об’єкту оренди: нежитлові приміщення 

першого поверху;
технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення ко-

мунікаціями): потребує ремонту (можливе підключення тепло-
водо-електропостачання);

оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 31.10.2019 –  
2 517 000,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності ТОВ 
«ТРИБЬЮТ – КОНСАЛТИНГ»). 

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди: за 
заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди –  для 
розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення; 2 роки 364 дні.

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

Орендна ставка: 4 % стартова орендна плата: 8390,0 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 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 нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не 
вимагається подача нової заяви або додаткових документів, 
зокрема 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 авансо-
вої 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»:

IBAN № UA 733510050000026001192399100 Публічне акціонерне 
товариство «УкрСиббанк», код 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 (напівпідвал), загальною площею 131,00 кв. м, розташоване за 
адресою: Попудренка вул., 26/9. Технічний стан приміщення задовільний, комунікації наявні.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2019 – 1309000,00,00 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: розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність 

у сфері освіти, крім кваліфікованих приватних навчальних закладів (1 %, 3 %), термін оренди – 2 роки 364 дні.
Місячна орендна плата – 1607,11 грн, без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення.
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, р/р UA423510050000026008554300600 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: 296-56-56.

Подільська районна в місті Києві державна  
адміністрація – орендодавець –

оголошує про намір передати в погодинну, згідно із затвердженим 
графіком, оренду нежитлові приміщення у закладі охорони здоров’я:

– нежитлові приміщення другого поверху, загальною площею 
20,90 кв. м, у будівлі КНП «ЦПМСД № 2» Подільського району м. 
Києва, за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 22, технічний стан 
об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта оренди – 393700,00 
грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної 
діяльності ФОП Хатимлянським О. В. станом на 31.08.2019 року. 
Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення 
приватного закладу охорони здоров’я у лікувально профілактич-
ному закладі, стартова орендна плата за місяць – 6561,67 грн  
(11 %) (1 година – 11,89 грн, 1 доба – 285,29, згідно із затвер-
дженим графіком, за 46 годин – 546,94 грн). Рекомендований 
строк оренди – 2 роки 364 дні. Балансоутримувач – Комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітар-
ної допомоги № 2» Подільського району м. Києва: м. Київ, пр. 

Свободи, 22; контактна особа, відповідальна за ознайомлення 
з об’єктом оренди, – тел.: 434-49-66. Реквізити банківського 
рахунку для перерахування подвійної стартової орендної плати:

р/р UA603226690000026002300234016 в AT «Ощадбанк» 
м. Києва, МФО: (код банку) 322669, код ЄДРПОУ: 38946192.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих 
днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою 
публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), разом із 
пакетом документів, додається документ, що засвідчує сплату 
авансової орендної плати у розмірі подвійної 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, Контр-
актова пл., 2, Подільська районна в місті Києві державна ад-
міністрація.
Додаткова інформація на офіційному сайті Подільської РДА: 
podil.kievcity.gov.ua у розділі «Оренда комунального майна» та 
за телефоном: 485-18-87.

Подільська районна в місті Києві державна  
адміністрація – орендодавець –

оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення 
підвалу, загальною площею 154,10 кв. м, у будинку за адресою: 
Київ, вул. Межигірська, 56, літ. А, технічний стан об’єкта задо-
вільний. Оціночна вартість об’єкта оренди – 2165000,00 грн (без 
ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності 
ФОП Богатиренко І. О. станом на 31.08.2019 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – роз-
міщення офісу, стартова орендна плата – 14635,40 грн (8 %).  
Строк оренди – 2 роки 364 дні. Заявником на право оренди 
можуть бути запропоновані інші варіанти цільового викорис-
тання приміщення, які передбачають більші орендні ставки. 
Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району м. Києва»: м. Київ, вул. 
Хорива, 36, контактна особа, відповідальна за ознайомлення 
з об’єктом оренди, – тел.: 425-22-86. Реквізити банківського 

рахунку для перерахування подвійної стартової орендної плати: 
р/р 26002301835243 у ТВБВ № 10026/0104 філії – ГУ по м. Києву 
та Київській обл. ПАТ «Державний Ощадний банк України», код 
банку: 322669, код ЄДРПОУ: 39609111.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих 
днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою 
публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), разом із 
пакетом документів, додається документ, що засвідчує сплату 
авансової орендної плати у розмірі подвійної 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, Контр-
актова пл., 2, Подільська районна в місті Києві державна ад-
міністрація.

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

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) про повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної  

діяльності, який буде залучений до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

№ 
з/п

Найменування 
та площа об’єкта 

оцінки 

Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки

Мета проведення незалежної 
оцінки

Орієнтовна дата 
оцінки

Очікувана найбільша 
ціна надання послуг, 

грн

1. Нежитлова будівля 
площею 50,6 кв. м 

м. Київ, вул. Ярос-
лавська, 32, літ. М

визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом викупу 31.07.2019 3 500,00

Детальну інформацію розміщено на вебсторінці Департаменту комунальної власності м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/засідання-
конкурсної-комісії). 

Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким перед-
бачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в 
межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), зокрема земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурс-
ної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за 
встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені у додатку 2 до Положення.
Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13:00 10.12.2019. Телефон 

загального відділу: 202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних до-
кументів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо, з відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності» та зазначенням назви об’єкта оцінки. 

Конкурс відбудеться о 10.00 13.12.2019 в Департаменті комунальної власності м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
10. Телефони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б
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У Печерському районі м. Києва відкрили 4 пункти обогріву 
з метою надання всебічної допомоги та запобігання переохо-
лодженню громадян, які опинилися у складних життєвих об-
ставинах.Про це повідомили у Печерській РДА.

Пункти обігріву знаходяться 
за адресами:

• вул. Басейна, 5-а (ЖЕД «Хре-
щатик»), тел.: 253-56-05;

• бульв. Марії Приймачен-
ко, 3 (ЖЕД «Печерська брама»),  
тел.: 286-26-91;

• пров. Микільський, 9 (ЖЕД 
«Липкижитлосервіс»), тел.:  
288-50-25;

• бульв. Дружби народів, 30/1 
(ЖЕД «Печерськжитло»), тел.: 
285-22-30.

До пункту обігріву зможе звернутися кожен, хто потребуватиме 
допомоги. Відвідувачі можуть зігрітися гарячим чаєм з печивом. 
Стаціонарні пункти обігріву будуть функціонувати впродовж 
періоду низьких температур 

Куренівський парк продо-
вжує поступово оновлюватися. 
Наразі встановили нові дитячі 
майданчики, гімнастичні комп-
лекси та казкові артоб’єкти. У КО 
«Київзеленбуд» повідомляють, 
що ремонтні роботи вже на за-
вершальній стадії. 

«У кожного парку є свої відвідувачі, свій напрямок, своя ав-
тентичність. І це важливо зберегти, проєктуючи капремонти та 
реконструкції парків. Тому крім автомістечка, яке безперечно є 
улюбленою розвагою малечі, у Куренівському парку облаштува-
ли ще 4 локації для маленьких відвідувачів», – розповідає в. о. 
генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

На сьогодні встановлено два яскравих майданчики із гойдал-
ками та гірками та 2 гімнастичні комплекси для дітей, площею 
104 кв. м і 306 кв. м. А на галявинах парку розмістили казкових 
персонажів – гномів.

На огородженому багатофункціональному полі, яке займає 
454,5 кв. м., вже можна грати у футбол, волейбол, баскетбол. А 
під раніше встановленим майданчиком для занять ворк-аутом 
вистелили гумове покриття.

Також у Куренівському парку замінили старі лави на 65 нових, 
встановили 74 урни та засіяли ще майже 6000 кв. м газону 

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
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Фото КО «Київзеленбуд»

новини

У Куренівському парку 
встановили нові дитячі 
майданчики

Кияни не замерзнуть:  
на Печерську відкрили пункти 
обігріву

Міська програма передбачає ці-
лий комплекс заходів, спрямованих 
на формування ефективної моделі 
взаємодії громади з КМДА. Головні 
принципи програми – ефектив-

ність, збалансованість, прозорість 
і врахування громадської думки.

За ініціативою Департаменту 
суспільних комунікацій, щороку 
проводять Київський форум орга-

нізацій громадянського суспільства 
(ОГС).

У грудні 2019 року відбудеться III 
Київський форум (ОГС). Про це по-
відомив директор Департаменту 
Роман Лелюк (який презентував 
проєкт програми на бюджетній 
комісії Київради).

У десяти районах столиці вже 
провели форуми ОГС, у яких брали 
участь 700 учасників. Такі заходи 
отримали позитивний резонанс у 
середовищі активної громадськості.

У 2019 році до складу 81 кон-
сультативно-дорадчих органів при 
КМДА увійшли близько 465 пред-
ставників громадськості.

«Це зайвий раз доводить, що 
міська влада залучає громадський 
потенціал для погодженого вирі-
шення питань міської політики у 
певній сфері чи галузі», – розповів 
Роман Лелюк.

Залучення громадськості до місь-
кої політики має динамічну форму, 
обумовлену соціальним замовлен-
ням та вимогами сьогодення.

Разом із традиційними форма-
ми, роботи активно впроваджують 
моделі електронної участі грома-
дян у процесі прийняття рішень, 
важливих для Києва  

До 30 листопада у столиці проходить фінал Друго-
го всеукраїнського театрального фестивалю-премії 
«ГРА». Протягом останнього тижня листопада у Києві 
на різних театральних майданчиках будуть показані 
12 кращих вистав 2018 року. 

Саме з цієї дюжини міжнародне журі визначить 
переможців у 6 загальних та 6 індивідуальних 
номінаціях. Проєкт реалізується за підтримки 
Міністерства культури України та Департаменту 
культури КМДА.

Хто саме, і за що отримає український театральний 
Оскар, стане відомо під час Церемонії нагороджен-
ня 30 листопада у Національному театрі ім. Івана 
Франка  (площа І. Франка, 3). О 18.00 відбудеться 
прес-конференція, о 19.00 – Церемонія нагородження 
переможців за участю організаторів, членів міжна-
родного журі, відомих українських режисерів, акторів, 
діячів культури.

Цьогоріч лауреати будуть визначатися у шести 
загальних номінаціях:

• за найкращу драматичну виставу;
• за найкращу виставу для дітей;
• за найкращу музичну виставу у жанрі опери /

оперети / мюзиклу;

• за найкращу 
хореографічну / ба-
летну / пластичну 
виставу;

• за найкращу 
виставу камерної 
сцени (до 150 гля-
дачів);

• за найкращу 
пошуково-експе-
риментальну ви-

ставу (на перетині театральних / мистецьких жанрів);
Та шести індивідуальних номінаціях:
• за найкращу жіночу роль;
• за найкращу чоловічу роль;
• за найкращу режисерську роботу;
• за найкращу сценографію;
• за найкращу хореографію;
• за найкращу музичне рішення вистави.

Оскільки проєкт – це не лише премія, а й фестиваль, 
глядачі теж можуть приєднатися до театральної події. 
Оцінити вистави з шорт-листа пропонується протягом 
останнього тижня листопада, придбавши квитки на 
бажані постановки  

Фото автора

«Сприяння розвитку громадянського суспільства  
у м. Києві на 2020 – 2022 роки», – так називається 
міська цільова програма, яка спрямована на 
розвиток діалогу та партнерства між столичною 
владою і громадськістю.
Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ  «Вечірній Київ»

Ефективна модель:  
Київ розвиває діалог  
між владою і громадою

У столиці відбудеться фінал  
Другого всеукраїнського театрального 
фестивалю-премії «ГРА»
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