
Київський міський голова В. Кличко підписав Меморандум про 

співпрацю з президентом корпорації «Науковий парк «Київська 

політехніка» М. Згуровським та створення інноваційного наукового 

містечка «Політеко Сайєнс Сіті». 

Мета підписання Меморандуму – створення в столиці сприятливого 

клімату для бізнесу, пошук нових можливостей для розвитку 

високотехнологічних проектів та інноваційних технологій, а отже, і середовища 

для інвестування в економіку Києва та країни в цілому. 

Під час заходу відбулася презентація інноваційного містечка «Політеко 

Сайєнс Сіті», Наукового парку та інноваційної екосистеми «Сікорскі Челендж», 

а також корисних для міста стартап-проектів. 

Науковий парк «Київська політехніка» було створено у 2007 р. Це місце, де 

перетинаються інтереси науковців, бізнесменів та міської влади. Науковці 

створюють розробку, яка може зацікавити представників влади або бути 

корисною для бізнесу. Для запровадження її у виробництво потрібні інвестори. 

Пошук інвесторів і розробка інноваційних проектів – основні завдання 

наукового парку. 

Учасники бізнес-інкубатора «Сікорскі Челендж» презентували свої 

найцікавіші розробки: мультивізор – проекційний моноблок з медіа-сервісами 

та безпілотний літак дрон. Плюси дрона: вартість, у декілька разів нижча, ніж у 

іноземних безпілотників, доступність матеріалів (пресована деревина), легкість 

ремонту, використання власного програмного забезпечення, цифрове 

управління. 

«Створення безпілотних літаків починалось як волонтерський проект, щоб 

допомогти військовим. Сільське господарство – та сфера, де є можливість 

монетизувати цей проект. Такий дрон можно використовувати як альтернативу 

супутнику для вивчення стану ґрунтів, засівів, добрив», – розповів учасник 

бізнес-інкубатора «Сікорскі Челендж» А. Барсуков. 

За словами ректора Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний університет» М. Згуровського, «Науковий парк 

«Київська політехніка» знімає бар’єри між вченими, бізнесом та владою. 

Науковці постійно дивують своїми креативними винаходами, але головний 

пріоритет надають практичним виробам, які допомагають у сферах екології, 

медицини, комунального господарства. Наприклад, один з таких – переносний 

пристрій-рюкзак для очищення води, який використовується в АТО. 

«Інноваційний розвиток – основа заможної, процвітаючої громади та 

бізнесу», – зазначив М. Згуровський. 

Київський міський голова В. Кличко пообіцяв підтримку в реалізації 

проекту зі створення інноваційного наукового містечка «Політеко Сайєнс Сіті». 

Він розповів, що вважає дуже важливим проект щодо питної води, який однак 



уже реалізовано іноземними компаніями. Але мер упевнений, що український 

проект є не гіршим і набагато дешевшим. 

«КПІ – центр освіти та інноваційних технологій не лише міста, а й усієї 

країни. Найближчими тижнями почнеться реалізація програми «Питна вода з-

під крану». Я згоден з усіма ідеями науковців, завжди підтримував «Київську 

політехніку». Найважливіший потенціал – молоді люди, тому ми повинні 

зробити все, щоб їх ідеї реалізовувались в Україні, а не за кордоном. Ідеї 

притягують інвесторів, це створює робочі місця, тобто дає поштовх розвитку 

науки та нашої країни», – підсумував очільник столиці (Золотько Я. 

Інноваційний розвиток – основа заможної, процвітаючої громади // 

Хрещатик (http://goo.gl/cMO3Vh). – 2015. – 24.04). 

 


