
Віталій КЛИЧКО: «Київ отримав першу партію натяжних 
тросів для Подільсько-Воскресенського мосту»

«Активні роботи з будівництва Поділь-
сько-Воскресенського мостового переходу 
не припиняються і взимку. Після демонта-
жу верхньої частини тимчасових опор, що 
утримували арку (іржавих конструкцій, які 
всі добре пам’ятають) на черзі новий важ-

ливий етап. Встановлення натяжних тросів, 
що забезпечуватимуть надійність утримання 
конструкцій мосту, розрахованих під авто-
мобільне сполучення та лінію метрополітену. 
Їх виготовляють у німецькому місті Гель-
зенкірхен на заводі компанії Bridon-Bekaert 

– відомого у світі підприємства, що виробляє 
всі види промислових сталевих тросів, – за-
значив Віталій Кличко. – Я був на заводі і 
ми домовилися про їх закупівлю навесні 
минулого року. До початку квітня цього року 
німецьке підприємство повинне поставити 
68 гігантських тросів. Першу партію Київ уже 
отримав. І фахівці розпочинають підготовчі 
роботи, щоб з травня почати монтаж цих 
підвісів. Далі повністю демонтують нижню 
частину тимчасових опор і міст «стане» на 
своє місце», – написав мер столиці.

Він також наголосив, що тривають роботи з 
будівництва інших ділянок мостового переходу. 
Так майже добудували естакаду на Рибаль-
ському півострові, побудовані лівоповорот-
ний з’їзд на вулицю Набережно-Рибальську, 
естакади на Трухановому острові та в урочищі 
Горбачиха, міст через річку Десенку. Тривають 
роботи з будівництва заїзду на мостовий 
перехід із вулиці Набережно-Хрещатицької 
в районі вулиць Верхній та Нижній Вали, а 
також ділянки Подільсько-Воскресенського 
мостового переходу від дамби Русанівських 
садів до нового шляхопроводу через залізницю 
на лівому березі. Продовжується будівництво 
самого шляхопроводу на ділянці від вулиці 
Центральної Садової до перетину із залізницею.

«Ми робимо все, щоб наприкінці цього року 
відкрити автосполучення через Подільсько-
Воскресенський. І приступити до активних 
робіт із будівництва метро. Хочу зазначити: 
Подільсько-Воскресенський – найбільший 
арочний міст у Європі. На ньому облаштують 
6 смуг для руху автомобільного транспорту та 
2 залізничних колії під майбутнє метро (на 
нижньому ярусі), прокладуть також трубопро-
від», – підкреслив Віталій Кличко.

Проєктна пропускна спроможність нового 
мостового переходу становитиме до 60 тисяч 
авто на добу. Це суттєво розвантажить інші 
транспортні артерії міста. Добова інтенсивність 
руху автотранспорту п’ятьма мостами через 
Дніпро у столиці – більше 300 тисяч авто. І 
в часи пік пропускна спроможність мостів 
перевищується майже в 3 рази. 

Подільсько-Воскресенський міст будують із 
2003-го року. А документи щодо планів його 
будівництва датовані ще 1979 роком. Довжина 
мостового переходу – більше 10 кілометрів. 

Віталій Кличко підкреслив, що місто в повно-
му обсязі фінансує цей проєкт. На початок цього 
року на добудову Подільсько-Воскресенського 
мосту загальна сума, що виділили, становить 
майже 7 мільярдів гривень. Близько 3 мільярдів 
планують виділити в 2020-му  
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Фото КМДА

 ® Київ отримав першу партію натяжних тросів для Подільсько-Воскресенського мосту. Про це 
на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав мер столиці Віталій Кличко. Також він 
оприлюднив фото і відео про те, як триває добудова мосту.

Київські пластуни втретє провели благодійний 
фестиваль «Різдвяна Свічечка» в Київраді

18 січня київські пластуни за 
підтримки КП «Центр публічної 
комунікації та інформації» про-
вели благодійний захід «Різдвяна 
Свічечка» в Колонній залі Київської 
міської ради. Понад 1000 учасників 
доєдналися до святкування. 

«Різдвяна Свічечка» – це прекрасна 
традиція зимових свят, коли в чарів-
ній і дружній атмосфері збираються 
разом аби спільно запалити «свічеч-
ку» як символ духовної злуки всіх 
пластунів з українським народом, та 
поділитися радістю Різдва! Дорослі 
мали гарну нагоду поспілкуватися, а 

діти – численні звеселяючі та корисні 
активності. 

До початку концертної програми 
відбувалися дитячі ярмарки та май-
стер-класи з виготовлення свічок, 
розпису пряників, виготовлення 
оберегів, ляльок-мотанок, листівок, 
ялинкових прикрас. Також, хто мав 
бажання, міг написати листа україн-
ським політв’язням, які наразі пере-
бувають у полоні Російської Федерації. 

Під час урочистостей два депу-
тати Київської міської ради, Вадим 
Сторожук та Юрій Вахель, пройшли 
почесну посвяту до ПластПрияту. 

Крім того, під час заходу кожен 
охочий проносив із собою книги, які 
надалі будуть передані до бібліотеки 
Сєвєродонецької ВГО «Просвіта». 

Усі зібрані кошти, завдяки фес-
тивалю, пішли на допомогу родині 
Лілії Хомич, яка має двох діток з 
інвалідністю, а у неї самої кілька 
місяців тому діагностували рак мо-
лочної залози. 

Особливими гостями цьогорічної 
Благодійної «Різдвяної Свічечки» 
був гурт «The Doox», які влаштували 
справжній святковий настрій для 
усіх присутніх  
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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 Печер-
ського 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, Кловський узвіз, 24; 
– загальна площа (корисна площа): 2,0 кв. м (2,0 кв. м); 
– тип будинку: житловий будинок;
– характеристика об’єкту оренди: частина нежитлового приміщення першого поверху; 
– технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення комунікаціями): задовільний (можливе підключення 

тепло- водо- електропостачання);
– оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 31.05.2019 – 69 900,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності 

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»).
Запропоноване цільове використання об’єкта оренди: за заявою ініціатора, цільове використання та строк 

оренди – для розміщення платіжного терміналу; 2 роки 364 дні.
Відповідно до пункту 7.2.4 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого 

рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415 / 1280 (зі змінами), протоколом постійної комісії Київської 
міської ради з питань власності від 03.12.2019 № 47 / 182 ухвалене рішення щодо не включення до оголошення 
посилання на можливість альтернативного цільового використання об’єкта оренди.

Орендна ставка: 40 % стартова орендна плата: 2330,0 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції). Для 
ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звернутись 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 ви-
могам 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»:

IBAN № UA 733510050000026001192399100, публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ: 
35692211.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, на-
ступного за датою публікації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. 

Довідка за телефоном: 280-15-39.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(вул. Кошиця Олександра, 11, м. Київ)  

оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що передане до сфери управління 
та стосовно якого надійшла заява:

– нежиле приміщення, загальною площею 19,60 кв. м (корисною площею 16,20 кв. м), що розташовані 
на першому поверсі окремо розташованої нежитлової будівлі (господарчого блоку) на вул. Ахматової Анни, 
2-а, метою розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження під-
приємницької діяльності, тощо строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить: 1 % (на площу, що не 
перевищує 20 кв. м) від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні.

Вартість об’єкта оренди станом на 30.06.2019 становить 381 220,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом 
оціночної діяльності ТОВ «Глобал Апрайзер Груп». Орендна плата за базовий місяць становить 317,68 грн 
(без ПДВ), що коригується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду комунального 
майна територіальної громади м. Києва, далі – Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21.04.2015 № 415 / 1280 (зі змінами), 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, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Для ознайомлення з потенційними об’єктами оренди необхідно звертатись до Балансоутримувача.
Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району  

м. Києва» (Харківське шосе, 148-а, п/р UA 253226690000026000300840576 в ТВБВ № 10026/045 філії ГУ по 
м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк», МФО: 322669, код ЄДРПОУ: 39604270, ІПН: 396042726512, 
тел.: 563-32-00, e-mail: arendadarnytsia@ukr.net). Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду 
– 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул.  
О. Кошиця, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

Печерська районна в місті Києві державна  
адміністрація оголошує про намір передати  

майно в оренду

Характеристика об’єкту оренди: частина нежитлового 
приміщення першого поверху загальною площею 2,0 кв. м, 
розташоване в приміщенні Печерської районної місті Києві 
державної адміністрації за адресою: вулиця М. Омеляно-
вича-Павленка, буд. 15. Забезпечення комунікаціями: ЦО, 
електрозабезпечення, водозабезпечення – є, технічний 
стан – задовільний. Вартість об’єкту оренди станом на 
31.08.2019 – 80000,0 грн без ПДВ, товариством з обмеженою 
відповідальністю «Трибьют-Консалтинг».

Балансоутримувач: Печерська районна в місті Києві 
державна адміністрація (вул. М. Омеляновича-Павлека, 
15, тел.: 280-15-39, letter@pechrda.gov.ua).

За заявою ініціатора цільове використання та строк 
оренди: для розміщення торгівельного автомату, що відпус-
кає продовольчі товари (кофе машина) (п. 21.2 Методики), 
терміном на 2 роки 364 дні. 

Орендна ставка – 9 %, розмір орендної плати за перший 
місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 600,0 
грн без ПДВ.

Відповідно до п. 7.2.4 Положення про оренду майна 
територіальної громади міста Києва, затвердженого рі-
шенням Київради від 21.04.2015 (зі змінами), протоколом 
постійної комісії Київради з питань власності від 03.12.2019 
№ 47/182 ухвалене рішення щодо не включення до оголо-
шення посилання на можливість альтернативного цільового 

використання об’єкта оренди. 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 теле-
фоном: 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 рецен-
зента про відповідність звіту, про оцінку майна, вимогам 
нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не ви-
магається 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 поточного року: одержувач платежу 
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація,  
р/р UA 708201720314271001203077680, МФО: 820019, 
ЄДРПОУ: 37401206, ГУ ДКСУ у м. Києві.

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно зверта-
тись за телефонами до підприємства – балансоутримувача.

Свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, вул. О. Довженка, 14/1, кв. 26, видане на підставі 
Наказу Головного управління житлового забезпечення КМДА, серія КВ № 7233, на ім’я Трончук Наталії Валеріївни, 
вважати недійсним.

Втрачений диплом про вищу освіту, КВ № 22889490 від 13.06.2003 p., виданий Київським національним  
лінгвістичним університетом на ім’я Баюра Антоніна Михайлівна, вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток на ім’я Демидов Ілля Юрійович, виданий Національним університетом фізичного 
виховання і спорту України, вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток, серія КВ №12203256, на ім’я Шпак Дар’я Олександрівна, виданий Київським 
національним університетом ім. Т. Шевченка, вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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У Колонній залі КМДА 
відбувся марафон 
вшанування пам’яті 
захисників Донецького 
аеропорту

Національний природний 
парк «Голосіївський» 
пропонують розширити

Проектом нового Генерального плану міста Києва передбачено 
розширення територій національного природного парку «Голосі-
ївський» на 1,7 тис. гектарів – до 12 ,7 тис. гектарів у межах міста. 
Про це повідомив начальник комунальної організації «Інсти-
тут Генерального плану міста Києва» Сергій Броневицький.

Розробники проекту заклали до нього також рішення про 
створення 11 територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
на зарезервованих територіях. Їх загальна площа сягатиме майже 
1,1 тис. гектарів. Передбачено коригування проєкту створення та 
уточнення меж регіонального ландшафтного парку «Дніпровські 
острови», збереження Біличанського лісу та інших об’єктів.

За новим Генпланом, у Києві намічено збільшити загальну пло-
щу озеленених територій загального користування майже на 2,3 
тис. гектарів – із 5,3 до 7,6 тис. гектарів. Будуть створені буферні 
парки площею майже 1,6 тис. гектарів, розширені Голосіївський 
парк культури та відпочинку ім. М. Рильського, парк «Партизан-
ська слава», парки «Оболонь» і «Перемога». У місті з’являться нові  
районні парки відпочинку та спортивні парки.

«Забезпеченість населення зеленими насадженнями загального 
користування зросте із 18 до більш ніж 23 квадратних метрів на 
одну особу на перспективу», – повідомив Сергій Броневицький   

Засновник – Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
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Фото КМДА

Київ впроваджує 
інклюзивну освіту в галузі 
мистецтва 

Департамент культури КМДА ініціював розвиток інклюзивної 
освіти в галузі «Музичне мистецтво». Так, наразі сформовано 
та затверджено освітню програму для дітей із інвалідністю для 
сучасних мистецьких шкіл Києва, яка спрямована на адаптацію. 
Про це повідомили у Департаменті.

«Увага до інклюзивної мистецької освіти є неабияк важливим 
фактором на етапі соціалізації дітей у суспільстві. Головним 
чинником тут виступає індивідуальний підхід до кожного учня. 
Наше завдання – це максимальне полегшення процесу навчання 
для дітей, які потребують нашої уваги», – зазначила директорка 
Департаменту культури Діана Попова.

Нова освітня програма враховує інтереси та потреби учнів, 
зорієнтована на допомогу інтеграції в інші сфери життя, а також 
спрямована на покращення здоров’я засобами музичної терапії.

Важливим і є те, що система оцінювання перших-других років 
навчання є вербальною, а на третьому-четвертому – бальною, з 
огляду на психофізіологічний стан дитини. Рекомендованою є 
заохочувальна система.

З огляду на впровадження нової освітньої програми, вчите-
лями мистецьких шкіл проводяться відкриті уроки для дітей з 
інвалідністю. Зокрема, 24 січня об 11.00 відбудеться відкритий 
урок з теми: «Особливості навчання дітей з вадами зору нотною 
системою Брайля» у Дитячій музичній школі № 9 та 27 січня об 
11.00 – у Дитячій музичній школі № 39 за темами: «Особливості 
підготовки до концертного виступу учня-акордеоніста», «Робота 
над концертним виконанням творів з ансамблем бандуристів»  

НОВИНИ

«Захист Донецького аеропорту – 
це символ захисту України, символ 
готовності українців боронити 
нашу землю за будь-яку ціну. Ця 
тема для нас дуже важлива, і вона 
стосується кожного українця», – за-
значив керівник апарату КМДА 
Дмитро Загуменний.

Він додав, що марафон «Доба 

пам’яті» зібрав воїнів АТО, патрі-
отів та свідків тих драматичних 
подій, щоб вшанувати захисни-
ків аеропорту. Захід проходив у 
форматі «відкритого мікрофону» 
– учасники розповідали про обо-

рону летовища, демонстрували 
фотографії. 

«Ми повинні пам’ятати, що люди 
віддали своє життя за те, щоб наша 
країна залишалася незалежною, 
щоб ворог не пішов далі. Бо саме 
оборона ДАП показала нашу жагу 
до перемоги. І ми маємо підтриму-
вати воїнів, вшановувати пам’ять 
загиблих захисників, допомагати 
їхнім родинам», – вважає керівник 
апарату КМДА 

У Колонній залі Київської міської державної 
адміністрації відбувся добовий марафон 
вшанування пам’яті захисників Донецького 
аеропорту «Доба пам’яті 24+2». 

Фото Олександра БАРКІНА

Марафон відбувся за підтрим-
ки Київської міської державної 
адміністрації, Департаменту 
освіти і науки, Департаменту 
культури, Департаменту суспіль-
них комунікацій, Міністерства у 
справах ветеранів та тимчасово 
окупованих територій.

Організатори заходу: Київ-
ський міський центр допомоги 
учасникам АТО, ГС «Крила 8 
сотні», ГО «Київська міська спілка 
ветеранів АТО», ГФ «Муніципаль-
на варта», КП «Муніципальна 
охорона», ГО «Серця кіборгів», 
ГО «Українська асоціація інвалі-
дів АТО».

ДОВІДКА
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