
Швидкісний мобільний 
інтернет 4G запустили 
на першій станції 
київського метро

Швидкісний мобільний інтернет став доступний на першій 
станції столичної підземки. Із 5 березня 2020 року три мобільні 
оператори почали надавати послуги 4G зв’язку на станції ки-
ївського метрополітену «Академмістечко». Про це повідомив 
радник Київського міського голови Максим Бахматов під 
час демонстраційного запуску.

«Доступ до швидкісного інтернету в метро важливий для 
киян. Київ – велике сучасне місто. Життя тут активне, і не менш 
активні мешканці. Можливість завжди  бути онлайн дозволить 
не збавляти обертів, продуктивно використовувати свій час 
навіть у щоденних поїздках. Ми хочемо, щоб 4G з’явилося на 
всіх станціях метро якомога швидше. Тож очікуємо на рішення 
Київради, яке необхідне для повноцінного запуску», – зазначив 
Максим Бахматов.

Він також додав, що місто не витратило жодної копійки на 
запуск 4G, адже все було зроблено коштом мобільних операторів.

Запуск 4G на станції «Академмістечко» став можливим за-
вдяки раніше укладеному договору сервітуту між операторами 
та КП «Київжитлоспецексплуатація». У рамках цього договору 
оператори мають право модернізації частини обладнання, що 
встановлено на станції «Академмістечко», до стандарту 4G.

Президент «Київстар» Олександр Комаров зазначив, що ком-
панія докладає значних зусиль, аби кияни та гості міста могли 
користуватись 4G зв’язком на всіх станціях метро вже до кінця 
2020 року. За його словами, усі три мобільні оператори об’єднали 
зусилля, щоб запустити 4G інтернет якомога швидше на першій 
станції київського метро.

За словами генеральної директорки «Vodafone Україна» Ольги 
Устинової, технічне рішення, яке розгортається у київському 
метрополітені, – одне з найсучасніших у світі.

У свою чергу, головний виконавчий директор lifecell Ісмет 
Язид наголосив, що всі три мобільні оператори та технічний 
вендор показали результат у дуже короткі терміни: 4G вже є в 
київському метрополітені й успішно працює.

Учасники заходу наголосили, що для повноцінного запуску та 
розгортання 4G на всіх станціях метрополітену протягом 2020 
року депутати Київської міської ради повинні прийняти рішення 
про плату за доступ телеком операторів до інфраструктури міста, 
зокрема, метрополітену.

Якщо таке рішення буде прийнято депутатами на найближчій 
сесії міської ради – 12 березня, всі три оператори планують за-
пустити 4G ще на 8 станціях метро протягом першого півріччя, 
а на всіх станціях – до кінця 2020 року.

Нагадаємо, що у липні 2019 року оператори в рамках тендеру 
обрали компанію Huawei у якості постачальника рішення для 
будівництва спільної 4G мережі у столичному метрополітені. 
Технічне рішення від Huawei дозволяє використовувати одну 
базову станцію одразу всім трьом операторам. Зараз для роз-
гортання 4G на станції «Академмістечко» «Київстар», «Vodafone 
Україна» та lifecell використали частоти у діапазоні 1800 МГц: 
смуги шириною 20 МГц, 20 МГц і 15 МГц відповідно до ліцензій 
на 4G кожного з операторів. Але у майбутньому також мають 
намір задіяти діапазон 2600 МГц, що дозволить забезпечити ще 
кращу якість та швидкість мобільного інтернету  
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Фото «Вечірній Київ»

На вул. Володимирськый, 51-Б 
створили креативний міський про-
стір для обговорення ідей для роз-
витку міста.  

«Громадські організації часто 
зверталися щодо створення публіч-
ного безкоштовного громадського 
простору. І ось, нарешті, ми від-
крили перший такий у Києві. Було 
б чудово мати у кожному районі 
такий Хаб. Сподіваємося втілити 
цю ідею в життя», – зазначила за-
ступниця голови КМДА Марина 
Хонда.

VCENTRI HUB при КП «Центр 
публічної комунікації та інформа-
ції» стане подієвим майданчиком, 
коворкінгом і зручним місцем для 

громадської активності.
«Дякую усім, хто підтримав та 

долучився до створення цього хабу. 
Тепер у центрі столиці є простір, де 
активні громадяни зможуть обгово-
рювати міські політики та спільно 
розробляти ідеї для покращення 

нашого міста», - зазначив дирек-
тор Департаменту суспільних 
комунікацій Роман Лелюк. 

Функціонування Хабу забез-
печить можливість діалогу влади 
та громади, тут активні мешканці 
зможуть обговорювати міські полі-
тики та ідеї для покращення Києва. 
За розвитком подій слідкуйте на 
facebook сторінці cpci.kyiv  

НОВИНИ У центрі Києва 
відкрили міський Хаб 
для активних громадян

3 березня Центр публічної комунікації та 
інформації відкрив VCENTRI HUB.

Перші партнери VCENTRI HUB
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Повідомлення про технічну помилку
У газеті «Хрещатик Київ» № 9 (5288) від 4 лютого 2020 р. у повідомленні про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого 
плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони здійснено технічну 
помилку, а саме: на сторінці 3 в правій колонці, в абзаці 6 помилково опубліковано слова «Схема 
розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві», а правильно – «Комплексна схема транспорту 
міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та 
його приміської зони».

Всі зауваження та пропозиції під час громадського обговорення заяви надходили до Депар-
таменту містобудування та архітектури стосовно заяви про визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку 
транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони без зауважень щодо зазначеної 
помилки в строк 15 календарних днів. Таким чином, суть та зміст повідомлення не вплинули на 
процедуру розгляду зазначених матеріалів.

Київська міська рада повідомляє, що 19.03.2020 о 16.00 в приміщенні 
Окружного адміністративного суду міста Києва (м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 81-а, зал судового засідання № 124) відбудеться розгляд 
справи № 826/16737/18 за позовом Громадської організації «ЕКОПАРК 
ОСОКОРКИ» до Київської міської ради про визнання протиправним та 
скасування рішення Київської міської ради від 27.11.2009 № 695/2764 
«Про затвердження детального плану території району Осокорки у 
Дарницькому адміністративному районі м. Києва».

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

соціальна реклама

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА
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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, 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ 
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щитижневого випуску 61308

01001, м. Київ-1, вул. Володимирська, 51-б
Телефони для довідок: 298-09-30, 298-09-58, 

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

Видання листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких 
думки авторів не збігаються з позицією підприємства. При передруку посилання на «Хрещатик Київ» 
обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком      друкуються на правах реклами. 
Віддруковано: «МЕГА-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12 / 14.
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Загальний наклад 27000. Замовлення 76207

Передплатний індекс

щотижневого випуску 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

 щотижнева міська газета    виходить у вівторок та п’ятницю
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