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Äîïîìîãà ç ïîâ³òðÿ
� Ñòàí òåïëîìåðåæ ñòîëèö³ äîñë³äÿòü òåïëîâ³éç³íîþ àåðîçéîìêîþ

Ó Êèºâ³ óòâîðåíî
îïåðàòèâíèé øòàá 
³ç ïðîòèä³¿ çàãðîçàì
³íòåðåñàì äåðæàâè

Ç ìåòîþ êîîðäèíàö³¿ ä³é ³ç ðå-

àë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ

íà ïîïåðåäæåííÿ òà ïðîòèä³þ

ìîæëèâèì çàãðîçàì ³íòåðåñàì

äåðæàâè, æèòòþ òà çäîðîâ’þ ãðî-

ìàäÿí ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî îïå-

ðàòèâíèé øòàá. Â³äïîâ³äíå ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ äíÿìè ï³ä-

ïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-

âà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³äïîâ³äíî äî äîêóìåíòà,

î÷îëèâ îïåðàòèâíèé øòàá Êè-

¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Äî ñêëà-

äó øòàáó óâ³éøëè: ïåðøèé çà-

ñòóïíèê òà çàñòóïíèêè ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêè ðàéîí-

íèõ äåðæàäì³í³ñòðàö³é, äèðåê-

òîðè Äåïàðòàìåíò³â ÊÌÄÀ, à òà-

êîæ ïðåäñòàâíèêè â³ä Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð-

ä³¿ Óêðà¿íè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³, êå-

ð³âíèêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ òà åíåðãîïîñòà÷àëüíèõ

êîìïàí³é ì³ñòà òîùî.

Ó ëþòîìó â ñòîëèö³ 
íà çåìåëüí³ òîðãè 
âèñòàâëÿòü
18 ä³ëÿíîê

ßê ³íôîðìóº Äåïàðòàìåíò çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â, 11, 18 òà 25 ëþ-

òîãî 2015 ðîêó çàïëàíîâàíî

ïðîâåäåííÿ òîðã³â ç ïðîäàæó

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà. Çàãàëîì íà

òîðãè ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèñòàâè-

òè 18 ä³ëÿíîê.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîð-

ìàö³þ òà îçíàéîìèòèñÿ ç äîêó-

ìåíòàìè òà ìàòåð³àëàìè íà çå-

ìåëüí³ ä³ëÿíêè (ëîòè) ìîæíà ó

Äåïàðòàìåíò³ çåìåëüíèõ ðåñóð-

ñ³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë.Õðåùàòèê, 32-

À, ê³ìíàòà 415, òåë. 279-41-31),

ó Âèêîíàâöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â

(Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðî-

ïðîìèñëîâà á³ðæà», âóë. ×åðâî-

íîàðì³éñüêà, 5, êîðï. 6-Á, 5-é ïî-

âåðõ, òåë. 230-95-49), à òàêîæ íà

îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ öåíòðàëü-

íîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,

ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó

ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí

(http://torgy.land.gov.ua/auction).

Çàóâàæèìî, ùî ê³íöåâèé òåð-

ì³í ïîäà÷³ çàÿâîê äëÿ ó÷àñò³ â çå-

ìåëüíèõ òîðãàõ, ÿê³ â³äáóäóòü-

ñÿ 11 ëþòîãî, — 7 ëþòîãî. Òåð-

ì³í ïîäà÷³ äîêóìåíò³â íà òîð-

ãè, çàïëàíîâàí³ íà 18 ëþòîãî,

ñïëèâàº 13 ëþòîãî, à íà òîðãè

25 ëþòîãî äîêóìåíòè ìîæíà ïî-

äàòè äî 20 ëþòîãî öüîãî ðîêó.

íîâèíè

ÄÎ ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß òåïëîìåðåæ
ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ñòàâèòüñÿ êîì-
ïëåêñíî. Çîêðåìà áåðóòü äî óâà-
ãè äàí³ àêóñòè÷íîãî ìåòîäó äî-
ñë³äæåííÿ òà íàçåìíèõ òåïëîâ³-
çîð³â, ³íôîðìàö³þ â³ä ñòîëè÷íèõ
äèãåð³â. Â³äíåäàâíà äî öüîãî ïå-
ðåë³êó ïðèºäíàëèñÿ é òåïëîâ³-
ç³éíà àåðîçéîìêà. Äî âåðòîëüî-
ò³â Ì²-2 ïðèêð³ïëþºòüñÿ òåïëî-
â³çîð, ÿêèé îáñòåæóº òåðèòîð³þ
Êèºâà. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ðàäè
äèðåêòîð³â ÒÎÂ «Àâ³àö³éíèé ðîç-
ðàõóíêîâèé öåíòð» (êîìïàí³¿-
âèêîíàâöÿ) Ðîìàíà ×åëíîêîâà,
äëÿ íàéá³ëüøî¿ òî÷íîñò³ äàíèõ
çéîìêà â³äáóâàºòüñÿ ó í³÷íèé ÷àñ

íà âèñîò³ 400—600 ìåòð³â. Ó çâ’ÿç-
êó ç öèì êèÿí ïðîñÿòü íå ëÿêà-
òèñÿ ìîæëèâîãî øóìó. Ïðè öüî-
ìó òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ìàº áó-
òè íèæ÷å íóëÿ. Çðîçóì³ëî, ùî
çéîìêà ïðîâîäèòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðî-
õîäæåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó çà â³äñóòíîñò³ òóìàíó, ñí³ãó òà
îæåëåä³.

Àáè â òàêèé ñïîñ³á îáñòåæèòè
âñþ òåðèòîð³þ Êèºâà, íåîáõ³äíî
15—20 âèëüîò³â. Äëÿ öüîãî ñòîëè-
öþ ïîä³ëèëè íà 14 óìîâíèõ çîí.
Íà ñüîãîäí³ ôàõ³âö³ âæå çä³éñíè-
ëè òðè âèëüîòè òà íà 95 % îáñòå-
æèëè Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí. Çàâåð-
øèòè ðîáîòè ïëàíóþòü äî ê³íöÿ

îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, òîáòî äî
êâ³òíÿ. Çà ñëîâàìè Ðîìàíà ×åëíî-
êîâà, ñâ³òîâèé äîñâ³ä âèêîðèñòàí-
íÿ òàêîãî ìåòîäó äåìîíñòðóº 300-
â³äñîòêîâèé åôåêò, îäíàê ëèøå
âíàñë³äîê ïðàâèëüíèõ óïðàâë³í-
ñüêèõ ð³øåíü çà ðåçóëüòàòàìè îá-
ñòåæåííÿ.

ßê ðîçïîâ³â âèêîíàâ÷èé äèðåê-
òîð ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» Þð³é Ìàãå-
ðà, òàêèé ìåòîä äîñë³äæåííÿ òåï-
ëîìåðåæ ñòîëèö³ äàñòü åíåðãåòè-
êàì íèçêó ïåðåâàã. «Ïî-ïåðøå, öå
ñàìà òåïëîâ³ç³éíà êàðòèíêà, ÿêà
ìåòîäîì ñïåêòðàëüíîãî àíàë³çó
ïîêàæå ä³ëÿíêè, äå º íàéá³ëüø³
âòðàòè. ²íøèé ìîìåíò — öå äî-
çâîëèòü íàì âèÿâèòè ìîæëèâèé
íåñàíêö³îíîâàíèé â³äá³ð òåïëî-
íîñ³ÿ. ² íàñòóïíèé íàäâàæëèâèé
ôàêòîð äëÿ íàñ — óòî÷íåííÿ ãåî-
ãðàô³÷íîãî ðîçì³ùåííÿ òåïëî-
òðàñ»,— çàçíà÷èâ ïàí Ìàãåðà. Â³ä-
ïîâ³äíî äî îòðèìàíèõ äàíèõ «Êè-
¿âåíåðãî» êîðèãóâàòèìå ñâî¿ ïëà-
íè ùîäî ïåðåêëàäêè ìåðåæ ó ñòî-
ëèö³. Çàçíà÷èìî, ùî ìèíóëîãî ðî-
êó ï³äïðèºìñòâî çàì³íèëî 70 êì
òðóá. ¯õ ïåðåë³ê ñêëàäàëè â³äïî-
â³äíî äî àâàð³é íà òåïëîìåðåæàõ
ó çèìîâèé ïåð³îä. Ùîðîêó â õî-
ëîäíó ïîðó ðîêó â Êèºâ³ â³äáóâàº-
òüñÿ 10—12 òèñÿ÷ ïîðèâ³â. Çàãàëü-

íà ïðîòÿæí³ñòü òåïëîìåðåæ ñòî-
ëèö³ — 2,5 òèñ. êì.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàíòåëåºâà, òà-
êà çéîìêà äîçâîëèòü ãðàìîòíî
ñòâîðèòè ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ òåï-
ëîâèì ãîñïîäàðñòâîì. «Öüîãîð³÷
ðåàë³çóºòüñÿ êîìïëåêñ çàõîä³â ç
åíåðãîçáåðåæåííÿ çà ³í³ö³àòèâè
ì³ñüêî¿ âëàäè. ² ÿêðàç àåðîçéîì-
êà òåïëîìåðåæ — öå îäèí ³ç íèõ.
Öåé çàõ³ä ìàº íàì íàäàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ðàö³îíàëüíî âèêîðèñòà-
òè ò³ ðåñóðñè, ùî â íàñ º é ìàþòü
áóòè ñïðÿìîâàí³ íà òåïëî³çîëÿ-
ö³þ, çàì³íó, ìîäåðí³çàö³þ òåï-
ëîâèõ ìåðåæ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó
íàéã³ðøîìó ñòàí³»,— çàçíà÷èâ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Âñ³ âèòðàòè ùîäî ïîâ³òðÿíî-
ãî îáñòåæåííÿ òåïëîìåðåæ òà ïî-
äàëüøî¿ ðîáîòè áåðå íà ñåáå «Êè-
¿âåíåðãî», ïðîòå ö³íó ïèòàííÿ
æóðíàë³ñòàì íå ðîçãîëîñèëè. Ëè-
øå â³äçíà÷èëè: êîíòðàêò ³ç êîì-
ïàí³ºþ-âèêîíàâöåì äîâãîñòðî-
êîâèé, íàâàíòàæåííÿ íà òàðèô
íåçíà÷íå, à êîøòè çíà÷íî ìåí-
ø³, í³æ â ³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Íà-
ïðèêëàä, ó Ðîñ³¿ òàêå îáñòåæåí-
íÿ êîøòóº 10 òèñÿ÷ äîëàð³â çà 1
êâ. êì. Ïëîùà Êèºâà — ïðèáëèç-
íî 836 êâ. êì �

Í³ äëÿ êîãî íå íîâèíà, ùî òåïëîìåðåæ³ Êèºâà çíî-
øåí³ íà 60 % é ïîòðåáóþòü íåãàéíî¿ çàì³íè. Ùîáè
âèÿâèòè àâàð³éí³ ä³ëÿíêè òà ì³ñöÿ íàéá³ëüøèõ òåï-
ëîâòðàò, ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» çàñòîñîâóº ð³çíîìàí³òí³
ìåòîäè, à â³äíåäàâíà é íàéá³ëüø ñó÷àñíèé — òåï-
ëîâ³ç³éíó àåðîçéîìêó. Âæå äî êâ³òíÿ ç ïîâ³òðÿ îá-
ñòåæàòü óâåñü Êè¿â òà ñêëàäóòü êàðòó òåïëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà ñòîëèö³.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ùîáè âèÿâèòè íàéá³ëüø àâàð³éí³ ä³ëÿíêè òà ì³ñöÿ íàéá³ëüøèõ òåïëîâòðàò, åíåðãåòèêè çàñòîñîâóþòü ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè, à â³äíåäàâíà é íàéá³ëüø ñó÷àñíèé – òåïëîâ³ç³éíó
àåðîçéîìêó
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Â²ÄÁÓËÎÑß çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü âñòàíîâ-
ëåííÿ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â ó ñòîëèö³. Äî ó÷àñò³ çàïðî-
ñèëè ìîâîçíàâö³â, ó÷åíèõ-³ñòîðèê³â, êðàºçíàâö³â,
ïàì’ÿòêîçíàâö³â, àðõ³òåêòîð³â. Áóëî ðîçãëÿíóòî íèç-
êó ïèòàíü ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåìîð³àëüíèõ äîùîê
³ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â íà òåðèòîð³¿ Êèºâà. Ïðî öå «Õðå-
ùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Çîêðåìà, çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåí-
òó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é Ìàðèíè Õîíäè, êîì³ñ³ÿ
ï³äòðèìàëà ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêîñò³ âñòàíîâèòè
ìåìîð³àëüíó äîøêó íà ÷åñòü Ãåðîÿ Óêðà¿íè, ïî÷åñ-
íîãî ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà Êèºâà, â³äîìîãî ÿê «ìàéîð
Âèõîð», ªâãåíà Áåðåçíÿêà, íà áóäèíêó, äå â³í ìåø-
êàâ çà àäðåñîþ: âóë. Ñóâîðîâà, 11.

Òàêîæ áóëî ï³äòðèìàíî çâåðíåííÿ ÃÎ «Ðîäèíà
Íåáåñíî¿ Ñîòí³» ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåìîð³àëüíèõ
äîùîê íà ÷åñòü êèÿí-Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, à ñàìå:
Áàäåðè Îëåêñàíäðà çà àäðåñîþ: âóë. Øîòà Ðóñòàâå-
ë³, 23, é Ãàäæè Ïåòðà çà àäðåñîþ: âóë. ²âàíà Êëèìåí-
êà, 27.

Îêð³ì òîãî, çà ³í³ö³àòèâè â÷èòåëüñüêèõ òà ó÷í³â-
ñüêèõ êîëåêòèâ³â, áàòüê³â ³ âèïóñêíèê³â ìåìîð³àëü-
í³ äîøêè áóäóòü âñòàíîâëåí³ íà ÷åñòü êèÿí, ÿê³ çàãè-
íóëè ó çîí³ ÀÒÎ. Çîêðåìà, Áîðîâèêà Äìèòðà Îëåê-
ñ³éîâè÷à (1988-2014 ðð.) íà ôàñàä³ ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ¹ 316, Çâ³ííèêà Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à (1991-

2014 ðð.) íà ôàñàä³ ÑÇØ ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 258, Ïåò-
ðó÷åíêà Ìèêîëè Â³êòîðîâè÷à (1977-2014 ðð.) íà ôà-
ñàä³ ÑÇØ ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 103 òà Øèøêà Îëåêñàíäðà
Ñåðã³éîâè÷à (1985-2014 ðð.) íà ôàñàä³ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî êîìïëåêñó ¹ 209 «Ñóç³ð’ÿ».

Òàêîæ ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ ÑÇØ
¹ 25 ùîäî âñòàíîâëåííÿ íà ôàñàä³ øêîëè ìåìîð³-
àëüíî¿ äîøêè íà ÷åñòü çàñëóæåíîãî â÷èòåëÿ Óêðà-
¿íè, äèðåêòîðà, ïåäàãîãà ³ ô³ëîëîãà Êóäðÿâöåâî¿ Ëþä-
ìèëè Ôåäîð³âíè (1936-2013 ðð.) �
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Ó Êèºâ³ âñòàíîâëÿòü ìåìîð³àëüí³ äîøêè íà ÷åñòü Ãåðî¿â
Óêðà¿íè òà çàõèñíèê³â äåðæàâè

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðè-
ºìíèöòâà íàëàãîäæóº ä³ºâèé ìåõàí³çì ñï³âïðàö³
âëàäè òà á³çíåñó, ³íôîðìóº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ.

«ßê ï³äïðèºìåöü â ìèíóëîìó ìîæó ñêàçàòè, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà òðèâàëèé ÷àñ íå áà÷èëà á³çíåñ-ãðîìàä-
ñüê³ñòü ÿê ïàðòíåðà ó ðîçáóäîâ³ ì³ñòà. Áþðîêðàòè÷-
íèé òèñê áóâ íàäâåëèêèì. Ñüîãîäí³ ñóñï³ëüñòâî çì³-

íèëîñÿ. Âîíî ïîòðåáóº íîâî¿ ñèñòåìè ñòîñóíê³â «á³ç-
íåñ-äåðæàâà» òà íîâî¿ ÿêîñò³ ïîë³òèêî-àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî óïðàâë³ííÿ. Â³ä öüîãî áàãàòî â ÷îìó çàëå-
æèòü ºâðîïåéñüêèé âåêòîð ðîçâèòêó Êèºâà òà äåðæà-
âè â ö³ëîìó,— ðîçïîâ³â äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó Ìàê-
ñèì Êóçüìåíêî.— Íîâà âëàäà ïîñòàâèëàñÿ äî öüîãî
ïèòàííÿ äîêîð³ííî ïî-³íøîìó. Íàïðèêëàä, ìè êàð-
äèíàëüíî çì³íèëè ñêëàä Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè, âëè-
ëè,òàê áè ìîâèòè, íîâó êðîâ. Ìè ñôîðìóâàëè ¿¿ çà ãà-
ëóçåâèì ïðèíöèïîì òàê, ùî êîæíà ñôåðà á³çíåñó
ìàº ñâîãî ïðåäñòàâíèêà. Ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³ òà äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè òàêîæ çàä³ÿí³ ó ñòâîðåíí³ ñïðèÿòëè-
âèõ óìîâ äëÿ á³çíåñó».

Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ñêëàä Êîîðäèíàö³éíî¿
ðàäè íå îíîâëþâàâñÿ ç 2010 ðîêó. Çì³íè ñòîñóâàëè-
ñÿ âèêëþ÷íî êåð³âíèöòâà ÊÌÄÀ.

«Ìàþ íàä³þ, ùî á³çíåñîâà ãðîìàäñüê³ñòü áóäå àê-
òèâíî òà åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ñâîº ïðàâî íà
ðåàë³çàö³þ ì³ñüêî¿ ïîë³òèêè. À â ðåçóëüòàò³ íàøî¿
ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ Êè¿â ñòàíå åòàëîíîì ñîö³àëüíî¿
ñâ³äîìîñò³ òà ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí âëàäè òà á³çíå-
ñó»,— ï³äñóìóâàâ Ìàêñèì Êóçüìåíêî �

ÇÓÑÈËËßÌÈ á³éö³â ÄÑÍÑ òà ïðàö³âíèê³â êîìóíàëü-
íî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè «Êè¿âñüêà ñëóæáà
ïîðÿòóíêó» â³äïðàöüîâàíî ä³¿ ó ðàç³ ìîæëèâîãî âè-
áóõó íà òåðèòîð³¿ îäíîãî ç ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ñòîëè-
ö³. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³
ÊÌÄÀ.

«Ðåãóëÿðí³ñòü íàâ÷àíü äàº çìîãó ï³äâèùèòè ð³-
âåíü ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðÿòóâàëüíèê³â, â³äïðàöþ-
âàòè äî äåòàëåé ä³¿ ï³ä ÷àñ êðèçîâèõ àâàð³éíèõ âè-
ïàäê³â. Íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ ñüîãîäí³-
øíüîãî òðåíóâàííÿ º ³íñòðóêòàæ ìåäè÷íîãî ïåðñî-
íàëó ë³êàðí³, îñê³ëüêè òðóäîâ³ êîëåêòèâè íà ì³ñöÿõ
ïîâèíí³ òàêîæ âîëîä³òè áàçîâèìè çíàííÿìè ùîäî ïî-
âåä³íêè ï³ä ÷àñ ïîæåæ, âèáóõ³â, ³íøèõ àâàð³éíèõ ñè-
òóàö³é. Íà ñüîãîäí³ âñ³ ï³äðîçä³ëè ì³ñüêî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Êèºâà òà êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ïðàöþþòü
ó ïîñèëåíîìó ðåæèì³ ðåàãóâàííÿ òà ìîí³òîðèíãó ç
îãëÿäó íà çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè»,—
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëå-
ºâ.

ßê ïîâ³äîìèëè ó «Êè¿âñüê³é ñëóæá³ ïîðÿòóíêó»,êëþ-
÷îâèìè çàâäàííÿìè ðÿòóâàëüíèê³â ï³ä ÷àñ ïîäîëàí-
íÿ íàñë³äê³â âèáóõó º ðîçáèðàííÿ ìîæëèâèõ çàâà-
ë³â ïîøêîäæåíî¿ áóä³âë³, ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó
íà íàÿâí³ñòü îòðóéíèõ ðå÷îâèí ó ï³äâàëüíèõ ïðè-
ì³ùåííÿõ ìåäçàêëàäó. Äî âèêîíàííÿ àâàð³éíî-ðÿ-
òóâàëüíèõ ðîá³ò áóëà çàëó÷åíà îïåðàòèâíà ãðóïà ó
ñêëàä³ 28 îñ³á òà â³ñ³ì îäèíèöü ñïåö³àë³çîâàíîãî àâ-
òîòðàíñïîðòó. Âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ãàçîàíàë³òè÷í³

ïðèëàäè äëÿ òîãî, ùîáè âèçíà÷èòè íàÿâí³ñòü ÷è â³ä-
ñóòí³ñòü îòðóéíèõ ðå÷îâèí.

Ì³ñüêà àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíà ñëóæáà ïðèçíà÷åíà
äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³¿ ð³ç-
íèõ ñòóïåí³â ñêëàäíîñò³ òà ïðè÷èí âèíèêíåííÿ: ó ¿¿
îñíàùåíí³ º ñïåö³àëüíå ã³äðàâë³÷íå, ïíåâìàòè÷íå
îáëàäíàííÿ, ñïåö³àëüí³ êîñòþìè õ³ì³÷íîãî òà á³î-
ëîã³÷íîãî çàõèñòó.

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òà-
ë³ÿ Êëè÷êà, íàðàç³ ó ì³ñò³ ñôîðìîâàíî êîìïëåêñ ä³é
ðÿòóâàëüíèõ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ñëóæá òà ïðà-
âîîõîðîíö³â äëÿ ðîáîòè â óìîâàõ ðåæèìó ï³äâèùå-
íî¿ ãîòîâíîñò³. Òîæ òàê³ òðåíóâàííÿ ó ñòîëèö³ ïðî-
âîäèòèìóòüñÿ ùîòèæíåâî �
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Á³çíåñ-ãðîìàäñüê³ñòü äîëó÷àòèìåòüñÿ äî ðîçáóäîâè ì³ñòà

Âîäà â Áîðòíè÷àõ ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº
âñ³ì âèìîãàì ñàí³òàðíèõ íîðì

Ó Ì²ÊÐÎÐÀÉÎÍ² Áîðòíè÷³ äî-
çâîëèëè âèêîðèñòîâóâàòè âîäî-
ïðîâ³äíó âîäó äëÿ ïèòíèõ ïîòðåá,
ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ìèòòÿ ïîñóäó
òà êóïàííÿ.

Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ âè-
¿çíîãî çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàíòåëå-
ºâà.

ßê ïîâ³äîìèëè ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ ÑÅÑ ó 
ì.Êèºâ³,ï³ñëÿ ïðîâåäåíèõ ³íòåí-
ñèâíèõ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â
òà ï³äòâåðäæåííÿ ïðîòÿãîì òðè-
âàëîãî ÷àñó â³äñóòíîñò³ â³äõèëåíü
ó ðåçóëüòàòàõ àíàë³ç³â, âîäà ïîâ-
í³ñòþ â³äïîâ³äàº âñ³ì âèìîãàì òà
íîðìàòèâàì Äåðæàâíèõ ñàí³òàð-
íèõ ïðàâèë ³ íîðì «Ã³ã³ºí³÷í³ âè-
ìîãè äî âîäè ïèòíî¿, ïðèçíà÷å-
íî¿ äëÿ ñïîæèâàííÿ ëþäèíîþ»
(2.2.4-171-10).

Òàêîæ â³äñüîãîäí³ ìîæëèâå
â³äíîâëåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-

ãî ïðîöåñó â ÇÍÇ N¹ 280, 305 òà
ÄÍÇ N¹ 790,792 çà óìîâè äîòðè-
ìàííÿ ïèòíîãî ðåæèìó ó âèùå-
çàçíà÷åíèõ çàêëàäàõ.Òîáòî,ä³òè,
çà ïîòðåáè, ìàòèìóòü çìîãó îò-
ðèìàòè áóòèëüîâàíó âîäó ÿê àëü-
òåðíàòèâó âîäîïðîâ³äí³é. Êð³ì
òîãî, ó ãðóïàõ êîðîòêîòðèâàëîãî
ïåðåáóâàííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïèò-
íèé ðåæèì ñâ³æîþ êèï’ÿ÷åíîþ
âîäîþ àáî áóòèëüîâàíîþ íåãàçî-
âàíîþ ïèòíîþ âîäîþ ç îäíîðà-
çîâèìè ïàïåðîâèìè ñòàêàíàìè.

Ó øêîëàõ òàêîæ áóäå çàáåçïå-
÷åíî ÷åðãóâàííÿ ìåäè÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â �

Ïàì’ÿòêà äëÿ êèÿí

ßÊ Ä²ßÒÈ Ó ÐÀÇ² ÇÀÃÐÎÇÈ ÒÅÐÎÐÈÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÀÊÒÓ

Äëÿ êèÿí ï³äãîòóâàëè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ä³é ó ðàç³ îòðèìàííÿ
³íôîðìàö³¿ ïðî çàãðîçó â÷èíåííÿ òåðîðèñòè÷íîãî àêòó àáî âèÿâ-
ëåííÿ ï³äîçð³ëèõ ïðåäìåò³â, ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ â÷è-
íåííÿ òà â óìîâàõ òåðîðèñòè÷íîãî àêòó.

². Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ä³é íàñåëåííÿ â ðàç³ îòðèìàííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî ïîãðîçó â÷èíåííÿ òåðîðèñòè÷íîãî àêòó.

1. Ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ òåëåôîíîì ðåêîìåíäóºòüñÿ:
— íå êëàñòè ïåðåä÷àñíî ñëóõàâêó;
— ç’ÿñóâàòè âèìîãè àíîí³ìà òà ³íôîðìàö³þ ïðî õàðàêòåð ïî-

ãðîçè;
— óâàæíî âèñëóõàòè é, çà ìîæëèâîñò³, çàíîòóâàòè âèìîãè;
— ñïðîáóâàòè ï³ä ÷àñ ðîçìîâè âèçíà÷èòè ñòàòü, â³ê, îñîáëèâî-

ñò³ ìîâè îñîáè, ÿêà çàòåëåôîíóâàëà;
— çàïðîïîíóâàòè ïîâòîðèòè âèìîãè, ïîñòàâèòè óòî÷íþâàëüí³

çàïèòàííÿ ïðî õàðàêòåð ïîãðîçè, ì³ñöå é ÷àñ ¿¿ ðåàë³çàö³¿, ìîòè-
âóâàòè àíîí³ìà íàäàòè ÿêíàéá³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî â÷èíåííÿ òå-
ðîðèñòè÷íîãî àêòó;

— âñòàíîâèòè ìîòèâè ä³é àíîí³ìà, ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ïðî
ìåòó, ÿêó ïåðåñë³äóº àíîí³ì, çàïðîïîíóâàòè ³íø³ øëÿõè âèð³øåí-
íÿ éîãî âèìîã;

— îáîâ’ÿçêîâî çâåðíóòè óâàãó íà ôîíîâ³ çâóêè (øóì âóëèö³, ìà-
øèí, ÿê³ ïðî¿æäæàþòü, ìóçèêó, çâóêè, ùî äîïîìîæå â ïîäàëüøî-
ìó âèçíà÷èòè ì³ñöå, çâ³äêè çä³éñíåíî äçâ³íîê);

— çàê³í÷óþ÷è ðîçìîâó ç àíîí³ìîì, ìàºòå ïîâòîðèòè ãîëîâí³
ìîìåíòè áåñ³äè ç íèì, à ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîçìîâè ïîâ³äîìèòè
ïðî ïîãðîçó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, íå ðîçøèðþâàòè êîëî îñ³á, ÿê³
çíàþòü ïðî ïîãðîçó.

2. Ó ðàç³ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïîøòîþ ðåêîìåíäóºòüñÿ:
— ïîâîäèòèñÿ ìàêñèìàëüíî îáåðåæíî ç ïîñëàííÿì;
— îáîâ’ÿçêîâî çáåð³ãàòè ïîñëàííÿ ç óñ³ìà ìàòåð³àëàìè (ëèñò ³ç

òåêñòîì, áóäü-ÿê³ âêëàäåííÿ, êîíâåðò ³ îáãîðòêó òîùî);
— íå çøèâàòè, íå ñêëåþâàòè, íå ðîáèòè íàïèñ³â, íå ï³äêðåñëþ-

âàòè àáî îáêðåñëþâàòè ïåâí³ ì³ñöÿ;
— ïîâ³äîìèòè ïðî ïîãðîçó â ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà ïåðåäà-

òè ¿ì àíîí³ìí³ ìàòåð³àëè;
— íå ðîçøèðþâàòè êîëî îñ³á, ÿê³ çíàþòü ïðî ïîãðîçó é ïåðå-

äàííÿ ìàòåð³àë³â äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â �

Ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè íàâ÷àííÿ â ñòîëè÷íîìó ìåäçàêëàä³ 
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹09 (1409) | ñåðåäà | 4 ëþòîãî 2015 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про схвалення проектів рішень 
Київської міської ради 

«Про бюджет міста Києва на 2015 рік», 
«Про Програму 

економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 2015 рік» 

та прогнозу бюджету міста Києва на 2016 — 2017 роки
Розпорядження № 27 від 17 січня 2015 року

Відповідно до статей 21, 76 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самовря(
дування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�проет�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі»,

що�додається.

2�Схвалити�Про�ноз�бюджет �міста�Києва�на

2016 —�2017�рои,�що�додається.

3.�Схвалити�проет�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�«Про�Про�рам �еономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит �міста�Києва�па�2015�рі»,�що

додається.

4.�Департамент �фінансів�і�Департамент 

еономіи�та�інвестицій�вионавчо�о�ор�ан 

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�подати�зазначені�проети�рі-

шень�Київсьої�місьої�ради�на�роз�ляд�та�за-

твердження�Київсьої�місьої�ради.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан �

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

17.01.�2015�р.�№ 27

Прогноз бюджету міста Києва на 2016 — 2017 роки 
Загальна частина

Про�ноз�бюджет �міста�Києва�на�2016�та�2017�рои�(далі —�Про�ноз)�розроблено�на�ос-

нові�положень�Бюджетно�о�одес �Ураїни,�Податово�о�одес �Ураїни,�місьих�цільових

про�рам.

Метою�середньостроово�о�бюджетно�о�про�ноз вання�є�створення�дієво�о�механізм 

 правління�бюджетним�процесом�я�сладової�системи� правління�фінансами�м.�Києва,

встановлення�взаємозв’яз �між�страте�ічними�цілями�розвит �міста�та�можливостями�бю-

джет � �середньостроовій�перспетиві,�забезпечення�прозорості,�передбач ваності�та�по-

слідовності�бюджетної�політии�шляхом�інте�рації�сладових�середньостроово�о�бюджет-

но�о�план вання� �бюджетний�процес.

Основними�завданнями�Про�ноз �є:

забезпечення�фінансової�стабільності�міста�Києва;

підвищення�рез льтативності�та�ефетивності�бюджетних�видатів;

посилення�бюджетної�дисципліни�та�онтролю�за�витратами�бюджет ;

підвищення�стандартів�життя�і�рівня�доброб т ��ромадян;

оптимізацІя�соціально�о�захист �населення�в�рез льтаті�підвищення�йо�о�рівня�та�адрес-

ності;

забезпечення�еоло�ічної�безпеи;

забезпечення�фінанс вання�інвестиційних�проетів�(про�рам),�що�мають�термін�реаліза-

ції�більше�одно�о�ро ;

спрям вання�інвестиційних�рес рсів�на�розб дов �та�модернізацію�інфрастр т ри�міс-

та,�що�сприятиме�збереженню�наявних�та�створенню�нових�робочих�місць;

сприяння�збалансованом �розвит �он рентоспроможної�еономіи.

Про�ноз�влючає�індиативні�про�нозні�поазнии�еономічно�о�і�соціально�о�розвит 

міста�Києва�за�основними�видами�доходів,�фінанс вання,�видатів�і�редит вання,�а�таож

за�бюджетними�про�рамами,�яі�забезпеч ють�протя�ом�деільох�роів�вионання�інвес-

тиційних�про�рам�(проетів).

Про�ноз��р нт ється�на�принципах�збалансованості�та�стійості�бюджетної�системи�в

 мовах�мінливості�еономіи.

Про�ноз�зорієнтований�на�форм вання�сприятливо�о�мароеономічно�о�середовища,

відновлення�та�підтримання�темпів�еономічно�о�зростання�на�інноваційно-інвестиційній

основі,�забезпечення�оптимально�о�податово�о�та�бор�ово�о�навантаження�та��арантова-

но�о�вионання�соціальних�зобов’язань.

На�середньостроов �перспетив �в� мовах�відновлення�еономіи�основними�завдан-

нями�бюджет �м.�Києва�є:

забезпечення�справедливої,�стабільної,�спрямованої�на�забезпечення�фісальної�достат-

ності�системи�оподат вання�я�фатор �ативізації�підприємницьо�о�потенціал �та�зни-

ження�части�тіньової�еономіи;

поращення�доброб т �та�яості�життя�населення�шляхом�еономічно�обґр нтовано�о

підвищення�державних�соціальних�стандартів�та��арантій,� досоналення�системи�надання

піль��і�допомо�;

підтрима�стр т рних�реформ�в�реальном �сеторі�еономіи�і�соціальній�сфері�та�за-

л чення�інвестицій�в�еономі ;

підвищення�ефетивності� правління�бюджетними�оштами�шляхом� досоналення�та

розширення�сфери�застос вання�про�рамно-цільово�о�метод �та�подальшої�оптимізації�бю-

джетних�про�рам.�

Індиативні�про�нозні�поазнии�бюджет �міста�Києва�на�2016�та�2017�рои�є�основою�для

сладання��оловними�розпорядниами�бюджетних�оштів�планів�своєї�діяльності�та�фор-

м вання�поазниів�проет �бюджет �міста�Києва�на�2016�рі.

Удосоналення�системи�адміністр вання�податів�форм ватиме� мови�для�зменшення

масштабів�тіньово�о�сетор �та,�я�наслідо,�збільшення�податових�надходжень�до�бю-

джет �міста�Києва,�а�з�іншо�о —�збільш ватиме�обся�и�власних�оштів�підприємств,�яі�во-

ни�мож ть�спрям вати�на�інвестиційні�цілі.

Державні�соціальні�стандарти�та��арантії�визначатим ться�відповідно�до�діючої�методи-

и�з� рах ванням�споживчо�о�оши �та�індес �споживчих�цін,�стан �розвит �еономіи,

реформ� �відповідних��ал зях�та�проет �Про�рами�еономічно�о�та�соціально�о�розвит 

міста�Києва�на�2015�рі�та�основні�напрями�розвит �на�2016 —�2017�рои.

По�азни�и�про�ноз��е�ономічно�о�та�соціально�о�розвит���міста�Києва,�по�ла-

дені�в�основ��форм�вання�про�ноз��бюджет��міста�Києва�на�2016�та�2017�ро�и

Про�ноз ється,�що� �2016-2017�роах�в�цілом �спостері�атиметься�еономічне�зростан-

ня,�але�траєторія�розвит �залежатиме�від�інтенсивності�впровадження�еономічних�ре-

форм.

По�либлення�євроінте�раційних�процесів�та�реалізація�реформ� �базових�сеторах�ео-

номіи,�ативізація�редитної�діяльності�банівсьих� станов�та�зниження�ставо�редит -

вання,�розвито�т ристично�о�потенціал ,�позитивна�реація�бізнес-середовища�(я�вітчиз-

няно�о,�та�і�іноземно�о)�на�сприятлив �державн �еономічн �політи �за�про�нозними�да-

ними�призведе�до�збільшення�індес �ВРП� �2016 —�2017�роах�на�1,0�%�та�1,5%�відповід-

но.�Одна�таі�темпи�зростання�дозволять�дося�ти�лише�84,8�%�доризово�о�рівня�2007�ро-

 �( �2007�році�цей�поазни�по�міст �Києв �дорівнював�119,7%).

Номінальні�обся�и�ВРП� �фатичних�цінах� �2016�році�становитим ть�396,9�млрд��рн,� �2017

році —�429,5�млрд��рн.

Незважаючи�на�те,�що�робота�промислово�о�омплес �міста�б де�спрямована�на�ати-

візацію�процесів�прос вання�вітчизняних�товарів�на�зовнішній�та�вн трішній�рино,�недостат-

ня�он рентоспроможність�промислової�прод ції,�обмеженість�фінансових�рес рсів�для�при-

сорення�реалізації�заходів�з�технічно�о�переоснащення�промислових�підприємств�та�впро-

вадження�енер�озбері�аючих�техноло�ій�з мовлять� повільнення�сорочення�індес �промис-

лової�прод ції� �2016�році�до�99%.�Припинення�спад �та�незначне�зростання�про�ноз єть-

ся� �2017�році�до�101%.�Додатовим�поштовхом�для�поращення�сит ації� �сфері�промис-

ловості�стане�інте�рація�промислових�підприємств� �на ово-виробничі�та�ластерні� тво-

рення.

Завдяи�зростанню�промислово�о�виробництва�та�товарооборот �підприємств�тор�івлі� 

2016-2017�pp.�про�ноз ється�пост пове�сповільнення�темпів�зниження�оборот �роздрібної

тор�івлі.�Та,� �2016�році�обся�и�оборот �роздрібної�тор�івлі�становитим ть�154 200,6�млн

�рн�(99,0%�до�рівня�попередньо�о�ро ),�а� �2017�році —�162 788,9�млн��рн�(99,5%�до�рів-

ня�2016�ро ).�Спостері�атиметься�підвищення�питомої�ва�и�в�роздрібном �товарообороті

підприємств�продовольчих�та�непродовольчих�товарів�вітчизняно�о�виробництва.�Про�но-

з ється,�що�до�збільшення�обся� �продаж �споживчих�товарів�призведе�розширення�мере-

жі�підприємств�тор�івлі�та��ромадсьо�о�харч вання�шляхом�б дівництва�нових�с часних

тор�овельних�омплесів,�тор�овельних�центрів,�а�таож�відриття�нових�стаціонарних�ма-

�азинів�та�об’єтів�ресторанно�о��осподарства.

Зростання�обся�ів�реалізованих�посл ��відб деться�завдяи�позитивній�динаміці� �робо-

Про проведення 12.02.2015 
пленарного засідання 

III сесії Київської міської ради 
VII скликання

Розпорядження № 45 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс(
цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено(
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805:

1.�Провести�12�люто�о�2015�ро �о�10-00��оди-

ні�пленарне�засідання�III�сесії�Київсьої�місьої�ра-

ди�VII�слиання� �сесійній�залі�Київсьої�місьої

ради�(м.�Київ,�в лиця�Хрещати,�36,�4-й�поверх).

2.�Серетаріат �Київсьої�місьої�ради�здійс-

нити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отови�та�проведення�пленарно-

�о�засідання�III�сесії�Київсьої�місьої�ради�VII

слиання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�проетом�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�«Про�порядо�денний�пле-

нарно�о�засідання�III�сесії�Київради�VII�слиан-

ня�12.02.2015»,�сформованим�Президією�Київ-

сьої�місьої�ради,�довести�до�відома�населення

міста�Києва,�деп татів�Київсьої�місьої�ради,��о-

лів�деп татсьих�фрацій�Київсьої�місьої�ради,

ерівниів�стр т рних�підрозділів�вионавчо�о

ор�ан �Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації),�працівниів�серетарі-

ат �Київсьої�місьої�ради� �встановленом �по-

ряд .

Київський міський голова В. Кличко
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ті�підприємств�сфери�посл �,�транспорт ,�пошти�та�зв’яз ,�діяльності� �сфері�інформати-

зації,� льт ри�та�спорт .�У�2016�та�2017�роах�про�ноз ється�підвищення�обся�ів�реалізо-

ваних�посл ��на�0,2%�та�на�0,3%�відповідно,�яі�становитим ть�206 815,8�млн��рн� �2016�ро-

ці�та�220 089,3�млн��рн� �2017�році.

Протя�ом�2016-2017�роів�про�ноз ється�стабілізація�та�пост пове�збільшення�чисельно-

сті�зайнятих�еономічною�діяльністю� �віці�15-70�роів,�а�таож�зниження�рівня�безробіття,

визначено�о�за�методоло�ією�Міжнародної�ор�анізації�праці.�На�розвито�рин �праці�впли-

ватим ть�можливі�зміни�в�податовом ,�тр довом ,�пенсійном �заонодавстві�та�інші�чин-

нии.

Підвищення�соціальних�державних��арантій�населення,�поращення�ділової�ативності

с б’єтів�підприємницьої�діяльності,�реалізація�заходів�із�ле�алізації�виплати�заробітної

плати�та�стабілізація�цінової�сит ації�сприятим ть�зростанню�середньомісячної�зарплати

працівниів�м.�Києва� �номінальном �вимірі� �2016�році�на�11,2%,�до�6 350��рн�з�одночас-

ним�збільшенням�фонд �оплати�праці�на�6,1%,�до�91 700�млн��рн�по�відношенню�до�попе-

редньо�о�ро ,�індес�реальної�заробітної�плати�становитиме�101,0%.�У�2017�році�про�но-

з ється�зростання�середньомісячної�зарплати�працівниів�м.�Києва�на�7,8%,�до�6 840��рн,

фонд �оплати�праці�на�5,6%,�до�96 800�млн��рн�до�попередньо�о�ро ,�індес�реальної�за-

робітної�плати�становитиме�101,5%.�

За� мови�послідовно�о�вионання�Києвом�заходів,�спрямованих�на�зростання�еономіч-

но�о�розвит �міста,� �том �числі�з�поращення�таих�чинниів,�я�зростання�обся�ів�тор-

�івлі,�зниження�витратностІ�виробництва,� повільнення�інфляційних�процесів,�підвищення

доходів�населення,�зміцнення�заонодавчої�бази�та�правово�о�поля� �сфері�інвестиційної�ді-

яльності�м.�Києва�про�ноз ється�зростання�інвестиційних�поазниів�починаючи�з�2016�ро-

 .

За�про�нозними�розрах нами�апітальні�інвестиції�зростатим ть�до�97,8%� �2016�році�та

до�99,0%� �2017�році�і�дося�н ть�рівня�73 690,0�млн��рн�та�77 203,0�млн��рн�відповідно.

Обся��прямих�іноземних�інвестицій� �2016�році�зросте�до�26 400,0�млн�дол.�США,� �2017

році�він�становитиме�27 000,0�млн�дол.�США�за� мови�збереження�темпів�рост �105,5%�та

102,2%�відповідно.

В� мовах�по�либлення�тор�овельно-еономічних�відносин�з�раїнами�ЄС�та�світ ,�за�ра-

х но�пост пово�зростаючо�о�зовнішньо�о�попит �на�товари� раїнсьо�о�виробництва,�ди-

версифіації�ринів�зб т �(збільшення�поставо�до�ре�іонів�Азії�та�Близьо�о�Сход ),�ство-

рення�сприятливих� мов�для�ведення�вільної�тор�івлі�з�європейсьими�раїнами,�підвищен-

ня�он рентоспроможності�вітчизняно�о�виробництва� �2016-2017�роах�передбачається

збільшення�обся� �еспорт �товарів�на�рівні�1,3%�та�зменшення�імпорт �на�2,9�%�в�серед-

ньом �за�два�рои.

Основними�ризиами� �2016-2017�роах�стан ть:

подальше� сладнення�зовнішньоеономічних�відносин�з�раїнами-членами�Митно�о�со-

юз ,�в�т.�ч.�Російсьою�Федерацією;

низьа�он рентоспроможність�вітчизняної�прод ції;

підвищення�вартості�енер�оносіїв.

Основні�про�нозні�ма�ропо�азни�и�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2016-2017�ро�и

Про�ноз�доходів�міста�Києва�на�2016�та�2017�ро�и

Про�ноз�доходів�бюджет �міста�Києва�на�2016�та�2017�рои�розроблено�з� рах ванням�за-

ходів,�спрямованих�на�впровадження�системних�еономічних�реформ,�страте�ічних�ініціатив

щодо�розвит �міста�Києва�до�2025�ро .

Пріоритетними�завданнями�податової�політии�на�середньостроов �перспетив ,�спрямо-

ваними�на�забезпечення�еономічно�о�зростання,�є:

забезпечення�належно�о�онтролю�за�встановленням�об’єтивних�ритеріїв�і�вимо��щодо�на-

дання�податових�піль��с б’єтам��осподарювання�та�цільовим�виористанням�таих�піль�;

 досоналення�системи�ризиоорієнтовано�о�податово�о�онтролю�для�онцентрації� ва�и

онтролюючих�ор�анів�на�особах,�яі� хиляються�від�сплати�податів,�а�таож�мінімізація�втр -

чання�онтролюючих�ор�анів� �діяльність�с млінних�платниів�податів;

розвито�ф нції�податової�сл жби�щодо�завчасної�оціни�ризи �різних��р п�платниів�по-

датів;

підвищення�рівня�інформаційно�о�забезпечення�й�впровадження�автоматизації�в�онтролю-

ючих�ор�анах�з�метою�зниження�витрат�на�адміністр вання�податової�системи.

Про�ноз�обся� �надходжень�з�подат �на�приб то�підприємств�до�бюджет � �2016�та�2017

роах�розраховано�відповідно�до�положень�Податово�о�одес �Ураїни,�зорема�базової�став-

и�оподат вання�18�відсотів.

Про�ноз�надходжень�з�подат �на�доходи�фізичних�осіб�розраховано�відповідно�до�базової

стави�оподат вання�доходів,�подальшо�о�зростання�середньомісячної�заробітної�плати�шля-

хом�я�збільшення�прод тивності�праці,�та�і�за�рах но�ле�алізації�виплати�заробітної�плати

та�сорочення�безробіття�та�з� рах ванням�положень�Про�рами�дій�Уряд �щодо�забезпечення

збільшення�розмірів�мінімальної�заробітної�плати�відповідно�до�індес �інфляції�(індес �спожив-

чих�цін)�та�недоп щення�зниження�рівня�оплати�праці� �бюджетній�сфері.�Часта�подат �на�до-

ходи�фізичних�осіб� �2016�та�2017�роах�становитиме�1,8�відсота�та�1,7�відсота�ВРП�відпо-

відно.

Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�доходів�бюджет��міста�Києва�на�2016�та�2017�ро�и

Видат�и�бюджет��міста�Києва�на�2016�та�2017�ро�и

Про�ноз�видатів�бюджет �на�2016�та�2017�рои�розроблено�на�основі�відповідних�маро-

еономічних�поазниів,�поазниів�доходної�частини�бюджет ,�обся�ів�фінанс вання�та�повер-

нення�редитів�бюджет .

Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�видат�ів�бюджет��міста�Києва�за�ф�н�ціональним

призначенням�на�2016�та�2017�ро�и

Державне��правління

Пріоритетним�завданням�є�повноцінне�забезпечення�ф нціон вання�апарат �місьої�ради�та

її�вионавчо�о�ор�ан �(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�яісне�вионання�повноважень,

визначених�Констит цією�Ураїни�та�іншими�заонами,�належне�забезпечення�яісно�о�онтро-

лю�за�виористанням�оштів� �реалізації�заходів�про�рам�соціально-еономічно�о�розвит .

У�2016�та�2017�роах�передбачається�здійснити�таі�заходи:

— забезпечити�належне�опрацювання�та�затвердження�низи�цільових�про�рам;

— забезпечити�принцип�прозорості� �діяльності;

—  ніфіація�та�стандартизація�адміністративних�та�соціальних�посл �,�що�надаються�насе-

ленню,�з� рах ванням�принципів�масимальної�дост пності�посл ��для�споживачів;�

— забезпечити�повноцінне�вионання�повноважень�вионавчо�о�апарат �місьої�ради�та�її�ви-

онавчо�о�ор�ан �(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�з�ідно�з�чинним�заонодавством.

Освіта

Пріоритетом�розвит ��ал зі�освіти�є�забезпечення�дост пності�висоояісної�освіти�для�всіх

�ромадян�Ураїни�відповідно�до�європейсьих�стандартів�освітньої�системи.

У�2016�та�2017�роах�передбачається�здійснити�таі�заходи:

 досоналення�мережі�навчальних�заладів�та� станов�освіти;

розширення�мережі�дошільних�навчальний�заладів;

надання�навчальним�заладам�та� становам�освіти�більшої�еономічної�самостійності,�розши-

рення�перелі �платних�посл �,�яі�мож ть�надаватись�навчальними�заладами,�з�метою�раціо-

нально�о�поєднання�і�ефетивно�о�виористання�бюджетних�рес рсів�та�позабюджетних�ош-

тів� ��ал зі�освіти;

реалізація�нових�державних�стандартів�початової,�базової�й�повної�середньої�освіти�та�стан-

дарт �столичної�освіти;

Найменування 2016 рік 2017 рік

Загальний обсяг видатків 26 097,7 27 278,5

Загальнодержавні функції, 633,8 658,0

у тому числі резервний фонд 30,0 30,0

Економічна діяльність 161,0 167,49

Житлово�комунальне господарство 691,8 719,5

Дорожньо � транспортний комплекс 1 262,8 1313,3

Охорона здоров'я 3 769,0 3 919,8

Духовний та фізичний розвиток 833,9 867,3

Освіта 5 294,2 5 506,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 734,6 3 884,0

Обслуговування боргу 2 006,3 2 493,8

Найменування млн грн у відсотках ВРП

2016 рік 2017 рік 2016 рік 2017 рік

Загальний обсяг доходів 26 097,7 27 278,5 6,6 6,4

Податкові надходження, з них: 12 684,4 13 217,3 3,2 3,1

податок та збір на доходи фізичних осіб 6 981,8 7400,7 1,8 1,7

податок на прибуток підприємств 836,6 853,3 0,2 0,2

Податок на майно 2 499,0 2 549,0 0,6 0,6

Неподаткові надходження 940,2 959,0 0,2 0,2

Інші доходи 12 473,1 13 102,2 3,2 3,1

в т.ч. бюджет розвитку 3 678,3 3 691,9 0,9 0,9

Показники 2016 прогноз 2017 прогноз

Валовий регіональний продукт у фактичних цінах, млрд грн 396,9 429,5

Валовий регіональний продукт у порівнянних цінах до попереднього року, % 101,0 101,5

Індекс промислового виробництва, % 99,0 101,0

Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних,
так і фізичних осіб �підприємців), млн грн

154 200,6 162 788,9

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням
товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб), %

99,0 99,5

Обсяги реалізованих послуг, млн грн 206 815,8 220 089,3

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг, % 100,2 100,3

Чисельність безробітного населення (за методологією МОП), тис. осіб 100,0 95,0

Рівень безробіття (за методологією МОП), % 6,7 6,5

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства
(без військовослужбовців), млн. грн.

91 700,0 96 800,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн. 6 350,0 6 840,0

Індекс реальної заробітної плати, % 100,0 101,5

Середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб 2 927,1 2 950,4

Чисельність економічно�активного населення працездатного віку, тис. осіб 1 300,0 1 340,0

Чисельність працівників у віці 15�70 років, зайнятих економічною діяльністю, тис.
осіб

1 340,0 1 350,0

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення 300 305

Середньооблікова чисельність зайнятих працівників малих підприємствах, тис. осіб 397,5 400,9

Обсяг капітальних інвестицій, млн грн 73 690,0 77 203,0

Темпи росту капітальних інвестицій, % 97,8 99,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку � всього, млн
доларів США

26 400,0 27 000,0

у % до попереднього року, % 105,5 102,2

Обсяг експорту товарів, млн доларів США 12 752,4 12 981,9

Обсяг експорту товарів, % у % до попереднього року, % 100,8 101,8

Обсяг імпорту товарів, млн доларів США 21 553,84 21 122,7

Обсяг імпорту товарів, % у % до попереднього року, % 96,2 98,0

млн��рн
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створення	
мов	для	переход
	фінанс
вання	навчальних	за�ладів	від	принцип
	
тримання	до

принцип
	форм
вання	їх	бюджетів	виходячи	з	�іль�ості	
чнів	(вихованців,	ст
дентів)	та	стан-

дарт
	вартості	навчання	одно�о	
чня	(вихованця,	ст
дента);

зміна	підходів	до	форм
вання	державно�о	замовлення	на	під�отов�
	фахівців	на	основі	впро-

вадження	про�ноз
	потреб	е�ономі�и	міста;

підвищення	рівня	забезпеченості	навчальних	за�ладів	с
часними	засобами	навчання	та	�ом-

п’ютерною	техні�ою	ново�о	зраз�а;

реалізація	стандартів,	що	ґр
нт
ється	на	�омпетенціях,	
	професійно-технічній	освіті;

модернізація	дитячих	та	спортивних	майданчи�ів	за�ладів	освіти;

створення	с
часної	навчально-виробничої	бази	за�ладів,	я�і	здійснюють	під�отов�
	робітни-

чих	�адрів	та	фахівців	з	вищою	освітою	для	висо�отехноло�ічних	сфер	е�ономі�и,	із	зал
ченням

�оштів	роботодавців.

Основними	рез
льтатами,	я�их	план
ється	дося�ти,	є:

підвищення	рівня	забезпечення	охоплення	дош�ільною	освітою,	що	сприятиме	соціалізації

дітей,	їх	повноцінній	під�отовці	до	навчання	
	ш�олі,	а	та�ож	надасть	бать�ам	можливість	ре-

аліз
вати	своє	право	на	працю;

розвито�	�армонійної	та	
спішної	особистості	шляхом	виявлення	її	природних	здібностей,

роз�риття	потенціал
	та	форм
вання	життєвих	�омпетентностей;

підвищення	рівня	забезпечення	обладнанням	навчальних	за�ладів	с
часними	�омп’ютерни-

ми	�омпле�сами	та	засобами	навчання;

під�лючення	за�альноосвітніх	навчальних	за�ладів	до	мережі	Інтернет,	подолання	«цифрової

не�рамотності»	дітей,	підліт�ів,	
чителів;

оновлення	застарілих	спортивних	майданчи�ів	за�альноосвітніх	та	дитячих	майданчи�ів	до-

ш�ільних	навчальних	за�ладів	сприятиме	зал
ченню	дітей	до	занять	фізичною	�
льт
рою	та

спортом,	а	та�ож	поп
ляризації	здорово�о	способ
	життя;

прис
тність	вищих	навчальних	за�ладів	міста	Києва	в	основних	міжнародних	рейтин�ах	най-

�ращих	
ніверситетів.

Охорона�здоров’я�

Пріоритетними	напрям�ами	розвит�
	системи	охорони	здоров’я	є:

— забезпечення	населення	висо�оя�існими	і	дост
пними	медичними	посл
�ами	та	створен-

ня	сприятливих	
мов	життєдіяльності	людини;

— форм
вання	системи	охорони	здоров’я,	орієнтованої	на	задоволення	справедливих	по-

треб	населення	
	медичній	допомозі;

— проведення	стр
�т
рної	переб
дови	системи	медичної	допомо�и,	виходячи	з	потреб	на-

селення;

— модернізацію	технічно�о	і	техноло�ічно�о	оснащення	за�ладів	охорони	здоров’я;

— поліпшення	�адрово�о	забезпечення	�ал
зі	та	мотивації	медично�о	персонал
;

— по�ращення	забезпечення	людей	лі�арсь�ими	засобами	та	виробами	медично�о	призна-

чення;

— стим
лювання	здорово�о	способ
	життя.

У	2016	та	2017	ро�ах	передбачається	здійснити	та�і	заходи:

— а�тивна	реалізація	заходів	меди�о-соціальної	профіла�ти�и	та	типових	профіла�тичних

про�рам,	проведення	інформаційної	та	освітньо-роз’яснювальної	роботи	населення	щодо	фор-

м
вання	здорово�о	способ
	життя;

— �он�ретизація	і	встановлення	державних	�арантій	надання	�ромадянам	безоплатної	медич-

ної	допомо�и;

— під�отов�а	
мов	до	страхової	моделі	(соціально�о	медично�о	страх
вання);

— за	рах
но�	додат�ових	інвестицій	всі	типи	за�ладів	поетапно	повинні	приводитися	
	від-

повідність	до	санітарних	вимо�	та	оснащатися	ефе�тивним	медичним	та	технічним	обладнан-

ням;

— забезпечення	ім
нопрофіла�ти�и,	здійснення	інших	заходів	щодо	ранньо�о	виявлення	за-

хворювань,	профіла�ти�и	і	боротьби	із	соціально-небезпечними	хворобами.

Основними	рез
льтатами,	я�их	план
ється	дося�ти,	є:	поліпшення	здоров’я	населення;

забезпечення	рівно�о	і	справедливо�о	дост
п
	всіх	членів	с
спільства	до	медичних	посл
�

належної	я�ості,	шляхом	реформ
вання	первинно�о	рівня	надання	медичної	допомо�и;

підвищення	в	за�альній	чисельності	лі�арів	част�и	лі�арів	за�альної	пра�ти�и/сімейної	меди-

цини/

забезпечення	диспансерним	до�лядом	98,7	%	ва�ітних;

забезпечення	населення	дост
пними	посл
�ами	з	питань	план
вання	сім’ї;

створення	
мов	для	безпечних	поло�ів,	надання	висо�отехноло�ічної	допомо�и	хворим	жін-

�ам	та	дітям	
	післяполо�овом
	періоді;

доведення	рівня	профіла�тично�о	медично�о	о�ляд
	та	за�альної	диспансеризації	я�	дорос-

ло�о,	та�	і	дитячо�о	населення	на	98,7	%;

підвищення	рівня	виявлення	злоя�існих	ново
творень	на	ранніх	стадіях;

зниження	�оефіцієнта	малю�ової	смертності;

зниження	�оефіцієнта	материнсь�ої	смертності;

зниження	смертності	від	он�оло�ічних	захворювань;

зниження	питомої	ва�и	дестр
�тивних	форм	т
бер�
льоз
	
	вперше	виявлених;

зниження	по�азни�а	смертності	від	т
бер�
льоз
.

Дховний�та�фізичний�розвито�

Пріоритетами	розвит�
	
	цій	сфері	є	збереження,	відтворення	та	примноження	д
ховних	і

�
льт
рних	здоб
т�ів	
�раїнсь�о�о	народ
,	всебічне	фізичне	виховання	та	становлення	здоро-

вої	нації.

У	2016	та	2017	ро�ах	передбачається	здійснити	та�і	заходи:

— збереження	та	модернізація	�
льт
рно-мистець�ої	та	спортивної	інфрастр
�т
ри	міста;

— збереження	та	розвито�	мережі	ш�іл	естетично�о	виховання;

— сприяння	розвит�
	олімпійсь�их,	неолімпійсь�их	видів	спорт
	та	спорт
	інвалідів,	поліп-

шенню	під�отов�и	та	
часті	спортсменів	міста	Києва	
	зма�аннях	різно�о	рівня;

— 
дос�оналення	механізм
	надання	фінансової	підтрим�и	театрам,	х
дожнім	�оле�тивам,

�онцертним	за�ладам,	�ромадсь�им	ор�анізаціям	фіз�
льт
рно-спортивно�о	спрям
вання;

— впровадження	нових	інформаційних	техноло�ій	
	діяльність	м
зеїв,	поп
ляризація	м
зей-

них	�оле�цій;

— надання	стипендій	і	вина�ород	для	видатних	діячів	
	сфері	м
зично�о,	театрально�о,	об-

разотворчо�о,	хорео�рафічно�о	та	інших	видів	мистецтва,	а	та�ож	стипендій	і	вина�ород	ви-

датним	спортсменам	міста	Києва,	чемпіонам,	призерам	спортивних	зма�ань	все
�раїнсь�о�о	і

міжнародно�о	рівня	та	їх	тренерам;

— створення	
мов	для	зал
чення	широ�их	верств	населення	до	масово�о	спорт
,	
дос�она-

лення	механізм
	
творення	мережі	с
часних	спортивних	спор
д;

— підтрим�а	дитячо-юнаць�о�о,	резервно�о	спорт
,	спорт
	вищих	дося�нень,	спорт
	інвалідів;

— забезпечення	розвит�
	вітчизняної	спортивної	та	т
ристичної	інфрастр
�т
ри	із	зал
чен-

ням	інвесторів;

— реставрація	пам’ято�	архіте�т
ри	та	�
льт
рної	спадщини;

— підтрим�а	вітчизняно�о	�ни�овидання;

— створення	
мов	для	�он�
рентоспроможності	м
ніципально�о	телебачення	і	радіомовлення;

Основними	рез
льтатами,	я�их	план
ється	дося�ти,	є:

— забезпечення	дост
пності	посл
�	за�ладів	�
льт
ри	і	мистецтва,	фізичної	�
льт
ри	та	спор-

т
	для	різних	�ате�орій	населення;

— забезпечення	дост
пності	почат�ової	мистець�ої	освіти;

— збереження	�
льт
рної	спадщини,	бібліотечних	та	м
зейних	фондів;

— підвищення	рівня	зал
чення	населення	міста	до	занять	фізичною	�
льт
рою	та	масовим

спортом,	зміцнення	здоров’я	нації	та	попередження	захворювань;

— розвито�	дитячо-юнаць�о�о,	резервно�о	спорт
,	спорт
	вищих	дося�нень	та	інвалідно�о

спорт
;

— забезпечення	підвищення	авторитет
	міста	шляхом	дося�нення	позитивних	рез
льтатів

спортсменів	в	зма�аннях	різно�о	рівня;

— створення	с
часних	спортивних	об’є�тів	та	т
ристичної	інфрастр
�т
ри;

— сприяння	поб
дові	в	У�раїні	розвин
то�о	інформаційно�о	с
спільства.

Соціальний�захист�та�соціальне�забезпечення�

Головною	метою	
	сфері	соціально�о	захист
	є	забезпечення	заде�ларовано�о	державою

рівня	соціальних	зобов’язань	спрямованих	на	подолання	або	вирішення	існ
ючих	соціальних

проблем	найбільш	вразливих	�ате�орій	населення,	впровадження	нових	стандартів	державної

політи�и	
	системі	надання	соціальних	посл
�,	посилення	соціально�о	захист
	о�ремих	�ате�о-

рій	�иян	шляхом	реалізації	місь�их	цільових	про�рам	та	забезпечення	адресно�о	хара�тер
	на-

дання	соціальної	підтрим�и.

У	2016 —	2017	ро�ах	передбачається	здійснити	та�і	заходи:

— забезпечення	належно�о	рівня	соціальної	підтрим�и	сімей	з	дітьми,	інвалідів	та	малоза-

безпечених	сімей;

— сприяння	підвищенню	рівня	соціальної	захищеності	ветеранів	війни	та	праці,	осіб	похило-

�о	ві�
	та	потерпілих	від	наслід�ів	аварії	на	ЧАЕС;

— запобі�ання	соціальном
	сирітств
,	впровадження	інноваційних	форм	і	методів	роботи	з

дітьми	«�ризових»	�ате�орій	та	нових	форм	сімейно�о	виховання;

— забезпечення	реалізації	страте�ії	реформ
вання	системи	соціальних	посл
�;

— вдос�оналення	форм	та	засад	соціально�о	партнерства	між	ви�онавчим	ор�аном	Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	та	�ромадсь�ими	ор�анізаціями,	діяль-

ність	я�их	має	соціальн
	спрямованість.

Основними	рез
льтатами,	що	план
ється	дося�ти,	є:

— підвищення	я�ості	та	рівня	життя	малозахищених	верств	населення;

— зменшення	�іль�ості	безприт
льних	та	бездо�лядних	дітей;

— збільшення	�іль�ості	дитячих	б
дин�ів	сімейно�о	тип
	та	прийомних	сімей	для	реалізацій

права	�ожної	дитини	на	виховання	в	сім’ї;

— підвищення	ефе�тивності	ви�ористання	бюджетних	�оштів	соціально�о	спрям
вання.

Житлово-�омнальне��осподарство�

Пріоритетними	завданнями	реформ
вання	житлово-�ом
нально�о	�осподарства	є	підвищен-

ня	я�ості	житлово-�ом
нальних	посл
�	для	всіх	верств	населення	та	проведення	об�р
нтованої

тарифної	політи�и.	

У	2016	та	2017	ро�ах	передбачається	здійснити	та�і	заходи:

— �омпле�сна	модернізація	систем	тепло-,	водопостачання	та	водовідведення;

— реалізація	інвестиційно-інноваційних	прое�тів	
	житлово-�ом
нальном
	�осподарстві,	спря-

мованих	на	зменшення	витрат	та	втрат	рес
рсів,	впровадження	про�ресивних	техноло�ій;

— забезпечення	ви�онання	вимо�	за�онодавства	щодо	повно�о	відш�од
вання	с
б’є�там	�ос-

подарювання	е�ономічно	об�р
нтованих	витрат,	пов’язаних	з	виробництвом	та	наданням	жит-

лово-�ом
нальних	посл
�,	що	визначені	відповідно	до	стандартів,	норм,	поряд�ів	та	правил.

Основними	рез
льтатами,	я�их	план
ється	дося�ти,	є:	

— підвищення	рес
рсо-	та	енер�оефе�тивності	�ал
зі;	

— зменшення	до	рівня	е�спл
атаційної	безпе�и	зношеності	основних	фондів	
	житлово-�о-

м
нальній	сфері	та	обся�ів	ви�ористання	енер�орес
рсів	під	час	виробництва	(надання)	житло-

во-�ом
нальних	посл
�;	

— надання	населенню	житлово-�ом
нальних	посл
�	належної	я�ості	відповідно	до	вимо�	на-

ціональних	стандартів	та	підвищення	рівня	безпе�и	систем	життєзабезпечення;

— об�р
нтованість	і	прозорість	
	форм
ванні	тарифної	та	цінової	політи�и	на	житлово-�ом
-

нальні	посл
�и;

— створення	�он�
рентно�о	середовища	
	житлово-�ом
нальній	сфері.

Енер�оспоживання�

Пріоритетними	завданнями:

— 
	сфері	енер�оспоживання	в	бюджетних	
становах	соціально-�
льт
рної	сфери	є	оптимі-

зація	видат�ів	на	оплат
	спожитих	енер�оносіїв	за	рах
но�	реалізації	заходів	
	сфері	енер�о-

ефе�тивності	та	енер�озбереження;

— 
	сфері	соціально�о	захист
	в	частині	надання	піль�	та	житлових	с
бсидій	на	оплат
	жит-

лово-�ом
нальних	посл
�,	піль�	з	посл
�	зв’яз�
,	інших	передбачених	за�онодавством	піль�	та

�омпенсації	за	піль�овий	проїзд	о�ремих	�ате�орій	�ромадян	є	підвищення	рівня	охоплення	со-

ціальною	підтрим�ою	незаможних	верств	населення	в	залежності	від	рівня	їх	доходів.	У	2016	та

2017	ро�ах	передбачається	здійснити	та�і	заходи:

— забезпечення	моніторин�
	та	�онтролю	за	станом	ви�ористання	енер�орес
рсів	та	прове-

денням	розрах
н�ів	за	них	по	бюджетних	
становах	соціально-�
льт
рної	сфери;

— підвищення	рівня	достовірності	статистичної	інформації	стосовно	по�азни�ів	енер�оспо-

живання;

— �онтроль	за	встановленням	та	дотриманням	лімітів	споживання	енер�орес
рсів	по	бюджет-

них	
становах;

— забезпечення	моніторин�
	стан
	оснащення	та	
тримання	
	належном
	стані	лічильни�ів	теп-

ло-	та	водопостачання,	здійснення	�онтролю	за	проведенням	своєчасних	заходів	з	повір�и,	ре-

монт
,	заміни	та	встановлення	цих	приладів	облі�
;

— забезпечення	відш�од
вання	наданих	піль�,	с
бсидій	та	�омпенсацій	населенню	на	підста-

ві	е�ономічно	об�р
нтованих	нормативів	споживання	житлово-�ом
нальних,	транспортних	та

інших	посл
�;

— встановлення	приладів	облі�
,	забезпечення	термомодернізації	опалюваних	приміщень.

Основними	рез
льтатами,	я�их	план
ється	дося�ти,	є:

раціональне	ви�ористання	бюджетних	�оштів	на	оплат
	енер�оносіїв	по	бюджетних	
стано-

вах	соціально-�
льт
рної	сфери	міста;

— підвищення	ефе�тивності	ви�ористання	�оштів	соціально�о	спрям
вання.

Дорожньо-транспортний��омпле�с�

Пріоритетами	розвит�
	дорожньо-транспортної	інфрастр
�т
ри	міста	Києва	
	про�нозном


періоді	є	поліпшення	наявних	та	поб
дова	нових	об’є�тів	для	потреб	е�ономічно�о	розвит�
	й

підвищення	я�ості	життя	�ромадян.

У	2016	та	2017	ро�ах	передбачається	здійснити	та�і	заходи:
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-	модернізація	об’є�тів	транспортної	інфрастр
�т
ри;

-	забезпечення	розвит�
	транспортно�о	�омпле�с
	міста.	

Основними	рез
льтатами,	я�их	план
ється	дося�ти,	є:

-	інтенсифі�ація	розвит�
	місь�их	автошляхів	та	приведення	їх	до	міжнародних	стандартів;

-	збереження	існ
ючої	мережі	автомобільних	дорі�;

-	створення	�он�
рентно�о	середовища	
	сфері	дорожньо�о	�осподарства.

Фінансвання�бюджет�та�бор��

Відповідно	до	Бюджетно�о	�оде�с
	У�раїни	місцеві	вн
трішні	та	зовнішні	запозичення	є	дже-

релами	фінанс
вання	бюджет
.

Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�фінансвання�бюджет�міста�Києва�

на�2016-2017�ро�и

Страте�ічною	метою	
правління	місцевим	бор�ом	є:	забезпечення	фінанс
вання	бюджет


міста	Києва	шляхом	зал
чення	�оштів	від	місцевих	вн
трішніх	та	зовнішніх	запозичень,	я�	дже-

рела	фінанс
вання	бюджет
	та	мінімізація	витрат,	пов’язаних	з	ризи�ами,	по�ашенням	та	об-

сл
�ов
ванням	місцево�о	бор�
,	врахов
ючи	при	цьом
	ризи�и	
	середньо-	та	дов�остро�овій

перспе�тиві;	створення	перед
мов	ма�рое�ономічної	стабільності	
	�орот�остро�овом
	та	дов-

�остро�овом
	періодах.	

Основними	засадами	
правління	місцевим	бор�ом	є:	

-	оптимізація	стр
�т
ри	місцево�о	бор�
;	

-	мінімізація	витрат	на	обсл
�ов
вання	місцево�о	бор�
;	

-	мінімізація	ризи�ів,	пов’язаних	із	цим	бор�ом;	

-	сприяння	розвит�
	вн
трішньо�о	рин�
	місцевих	запозичень.	

Дося�нення	мети	
правління	місцевим	бор�ом	
	2015	році	та	2016-2017	ро�ах	забезпеч
єть-

ся	ви�онанням	та�их	завдань:

Найменування показника млн грн

2016 рік 2017 рік

Загальне фінансування � �

Фінансування за борговими операціями � �

Запозичення 5 400, 0 �

Погашення �5 400,0 �

Найменування показника млн грн

2016 рік 2017 рік

Індикативні прогнозні показники: 15 461,9 10 061,9

Місцевого боргу 13 150,0 7 750,0

Гарантованого територіальною громадою міста Києва боргу 2 311,9 2 311,9

Приватизація�та�правління�власністю�територіальної��ромади�міста�Києва

Метою	
правління	власністю	територіальної	�ромади	міста	Києва	
	середньостро�овій	пер-

спе�тиві	є	дося�нення	оптимальної	част�и	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва	в	е�о-

номіці	шляхом	приватизації	та	підвищення	ефе�тивності	
правління	цією	власністю.

У	2016	та	2017	ро�ах	передбачається	здійснити	та�і	заходи:

-	підвищення	ефе�тивності	ви�ористання	майна;

-	завершення	приватизації	я�	широ�омасштабно�о	соціально-е�ономічно�о	прое�т
	транс-

формації	власності	територіальної	�ромади	м.	Києва;

-	забезпечення	чесної	�он�
ренції	в	процесі	приватизації	та	мінімізації	можливості	ви�орис-

тання	непрозорих	позаприватизаційних	схем	виведення	майна	з	власності	територіальної	�ро-

мади	м.	Києва.

Основними	рез
льтатами,	я�их	план
ється	дося�ти,	є:

-	збільшення	надходжень	до	бюджет
	м.	Києва	від	приватизації.

Назва програми Обсяг коштів бюджету Назва інвестиційної програми (проекту) Строк виконання Обсяг коштів бюджету

2016 рік 2017 рік 2016 рік 2017 рік

Стратегія розвитку
міста Києва до 2025
року. Модернізація
транспортної
інфраструктури

270 000,0 308 000,0 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ 2013 
2017

60000 70000

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО 2004 
2017

75000 80000

БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ
ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

2011 
2016

45000 50000

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ 3
БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ

2013 
2017

32000 38000

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ 
В М. КИЄВІ.

2012 
2017

30000 36000

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ KM 12+240�КМ
14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)

2010 
2017

28000 34000

Стратегія розвитку 
м. Києва до 2025
року:    "Стратегічна
ініціатива
"Електронний уряд"

19 593,4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО�МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ
ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

2014 
2016

19 593,4

Міська цільова
програма створення
та впровадження
Містобудівного
кадастру міста Києва
на 2013�2015 роки

8582,7 8582,7 РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО�АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР
М.КИЄВА"

2012 
2018

8582,7 8582,7

Стратегія розвитку
міста Києва до 2025
року. Ініціатива:
"Першокласна
інфраструктура"

289266,5 320750,7 ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ 2011 
2020

30000,0 35000,0

БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО�ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (I�IV П.К.) В М.КИЄВІ 1990 
2021

10000,0 13000,0

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА 2009 
2020

15000,0 25000,0

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.СТЕЦЕНКА 3 МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ 2009 
2018

10000,0 11000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600�700�900�1250�1450�2450 MM 2011 
2018

13000,0 13000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700�800�960�1040 MM 2014 
2018

15000,0 15000,0

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 MM ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА

2009 
2018

22500,0 33640,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА 2005 
2018

6000,0 10000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 MM ПО ВУЛ.М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА 2012 
2019

5000,0 10000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000�1200ММПО ВУЛ.ДЕГТЯРЕНКА 2011 
2016

20044,2

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1�А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
М.КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ

2012 
2018

10 000,0 20000,0

БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М.КИЄВІ 1993 
2020

15000,0 50000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО 2016 
2021

10000,0 15 000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ 2007 
2019

20000,0 20000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ № 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2013 
2016

23639,0

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ
ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

2007 
2016

9325,0

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ 13 УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

2015 
2016

8006,5

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОН! 2007 
2016

4000,0

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ БОЖКОВОГО ЯРУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 2007 
2016

6251,8

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ 2015 
2017

10750,0 19250,4

-	забезпечення	реалізації	виваженої	бор�ової	політи�и	Київсь�ої	місь�ої	влади	щодо	
правлін-

ня	місцевим	бор�ом;

-	своєчасне	та	
	повном
	обсязі	ви�онання	зобов’язань	за	бор�ом;

-	визначення	оптимально�о	співвідношення	між	вн
трішніми	та	зовнішніми	запозиченнями	та


ни�нення	пі�ових	навантажень	платежів	з	по�ашення	бор�
;

-	оптимізація	валютної	стр
�т
ри	місцево�о	бор�
	з	метою	зменшення	валютних	ризи�ів;

-	забезпечення	ефе�тивної	співпраці	з	міжнародними	рейтин�овими	а�ентствами	«Moody’s»,

«Standard	and	Poor’s»	та	«Fitch»	щодо	присвоєння	та	підтримання	ними	рейтин�
	міст
	Києв
	та

йо�о	бор�овим	зобов’язанням.

Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�місцево�о�бор��та��арантовано�о

територіальною��ромадою�міста�Києва�бор��на�2016-2017�ро�и

Про�нозні�по�азни�и�бюджет�міста�Києва�за�бюджетними�про�рамами,�я�і�забезпечватимть�ви�онання�інвестиційних�про�рам�(прое�тів)

(тис,	�рн)
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Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ....................8	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ................24	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..............48	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ............96	рн.	00	�оп.

на	місяць ..................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ................84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ............168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..........336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ) 22094

Передплатні	ціни
на	місяць ..................12	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ................36	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..............72	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..........144	рн.	00	�оп.

на	місяць ..................40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..............122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ............245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ..........490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА
РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА
КРАСНОДОНСЬКОЇ

2015
2017

10750,0 15050,0

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В
РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

2016
2018

15000,0 15810,3

Стратегія розвитку
міста Кисва до 2025
року. Ініціатива :
" Енергоефективність"

76700,0 94400,0 ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
(ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД
04.05.2012 № 711)

2012 
2018

60 000,0 70000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЕНЬ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 11.04.2013
№ 511)

2015 
2018

7 500,0 8400,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.
БАГГОВУТІВСЬКА, 36FА

2016 
2018

2000,0 4000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ПРОСПЕКТІ НАУКИ, 47 2016 
2018

2200,0 4000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ
"САНАТОРІЙ "ПЕРЕМОГА" ТА ЇЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ У
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

2015 
2018

5 000,0 8000,0

Міська цільова
програма "Освіта
Києва. 2011F2015 pp."

96800,0 104000,0 РЕКОНСТРУКЦІЯ 3 ПРИБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 128 ПО ВУЛ. РАЇСИ
ОКІПНОЇ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

2008 
2016

46800,0

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 33
КЛАСИ ТА ЛІЦЕЮ НА 22 КЛАСИ НА ДІЛ. № 12, 13 
В 6FМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
ОСОКОРКИFПІВНІЧНІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 
М. КИЄВА (КОРИГ. ПРОЕКТУ ЗАБУДОВИ 6FГО МНFНУ
Ж/М ОСОКОРКИFПІВНІЧНІ (ДРУГА ЧЕРГА
БУДІВНИЦТВА)

2011 
2017

30000,0 38000,0 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО
СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №140 НА
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 47/8

2006 
2017

20000,0 28000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7

2017 
2018

10000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
№114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89

2016 
2017

15000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 24 НА
ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 15FА

2016 
2017

13000,0

Міська цільова
програма "Здоров'я
киян" на 2012F2016
роки

33000,0 37000,0 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 ПО ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО,
4А

2013 
2018

17000,0 19000,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ
КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ
ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ ПО
ВУЛ.ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1

2013 
2018

16000,0 18000,0

Міська комплексна
програма "Столична
культура і мистецтво"
на 2011F2015 роки

22000,0 25000,0 РЕСТАВРАЦІЯ 3 ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД
РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА
ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2
ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА
ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 3 ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО
КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ

2005 
2017

15000,0 17000,0

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ 3 ТЕХНІЧНИМ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ
ТЕАТРАЛЬНОFВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ
"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ОПЕРЕТИ" ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3, У

2011 
2018

7000,0 8000,0

Програма будівництва
(придбання)
доступного житла у 
м. Києві 
на 2010F2017 рр.

190 000,0 200 000,0 БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА
У М. КИЄВІ

2010
2017

190 000,0 200 000,0

Цільова програма
"Питна вода міста
Києва 
на 2011F2020 роки"

99 890,1 117 879,0 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ
СТАНЦІЇ 3 ВПРОВАДЖЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 3 ВИРОБНИЦТВОМ ТА
ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНОГО
ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА ПРОСП.А.НАВОЇ.1FА В
М.КИЄВІ

2016 
2018

64307,0 64307,0

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ
СТАНЦІЇ 3 ВПРОВАДЖЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 3 ВИРОБНИЦТВОМ ТА
ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНОГО
ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

2016 
2020

29014,5 4500,0

БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ,
УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПРОМИВНИХ ВОД
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ 
3 ПЕРЕКЛАДКОЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

2016 
2018

15560 17440

ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД
АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО
МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ
МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИҐОРЕНКА У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

1994 
2016

24175,5

Кредит�вання	бюджет�

У�місті�Києві�реаліз�ється�Про�рама�піль�ових�іпотечних�молодіжних��редитів,�я�а�затверджена�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�18.11.2004�№570/1980�"Про�затвердження�Положення�про�порядо��фінансово-�редитної�підтрим�и

молодих�сімей�та�одино�их�молодих��ромадян�на�б�дівництво�(ре�онстр��цію)�житла�в�місті�Києві".

На�2016�рі��про�нозний�по�азни��становить�27�420,0�тис.��рн,�на�2017�рі��-�27�101,7�тис.��ривень.

Пронозні	по�азни�и	міжбюджетних	трансфертів	на	2016	-	2017	ро�и
тис.��рн.

Назва показника 2016 рік 2017 рік

Базова дотація 0,0 0,0

Резервна дотація 0,0 0,0

Додаткові дотації 0,0 0,0

Субвенції 8 790 493,8 9 405 828,4

Керівник апарату В. Бондаренко

ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÃÀÇ" ïîâ³äîìëÿº

Ïîñòàíîâàìè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 29.01.2015 ¹ 81 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî

ð³âíÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïðîìèñëîâèõ ñïîæèâà÷³â òà ³íøèõ

ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ", â³ä 29.01.2015 ¹ 80 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ

ãðàíè÷íîãî ð³âíÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî

ô³íàíñóþòüñÿ ç äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â" ç 1 ëþòîãî 2015 ðîêó

çàòâåðäæåíà ö³íà ïðèðîäíîãî ãàçó íà ð³âí³ 5700,00 ãðí çà 1000 ì3 áåç

óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, çáîðó äî çàòâåðäæåíîãî òàðèôó íà ïðèðîäíèé ãàç ó

âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿ íàäáàâêè, òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçïîä³ë ³

ïîñòà÷àííÿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 29.01.2015 ¹ 82 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ö³íè íà

ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é" ç 1 ëþòîãî 2015 ðîêó

çàòâåðäæåíà ö³íà ïðèðîäíîãî ãàçó íà ð³âí³ 2850,00 ãðí çà 1000 ì3 áåç

óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, çáîðó äî çàòâåðäæåíîãî òàðèôó íà ïðèðîäíèé ãàç ó

âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿ íàäáàâêè, òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçïîä³ë ³

ïîñòà÷àííÿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
"Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.
1. âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, ¹ 29, 3 ïîâåðõ (íàäáóäîâà), çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì — 21,00, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ñòàðòîâà
îðåíäà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿
ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â,
ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-07-49, 546-20-71.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é;

- àäì³í³ñòðàòîðà â³ää³ëó (öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã;

- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó (öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.

Âèìîãè: â³äïîâ³äíà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè.

Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ:

âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ì. 204, òåë. 280-74-97.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, òåìà âçàºìíîãî êî-
õàííÿ íàéàêòóàëüí³øà,
ò³ëüêè íå ñêà÷³òü â ãðå÷-

êó! Ñë³ä ñêëå¿òè ñòîñóíêè ç ïàðòíå-
ðàìè, áåðåãòè øëþáíèé ñîþç, äå
öåìåíòîì º îáîï³ëüíà ëþáîâ òà
äðóæáà.Òóò çà âàìè òÿãíåòüñÿ ç ìè-
íóëîãî êàðì³÷íèé «áîðã» (ç 5 ãðóä-
íÿ äî 8 êâ³òíÿ), òîæ ïðèêëàä³òü ìàê-
ñèìóì çóñèëü, àáè «äîëþáèòè» îá-
ðàíöÿ.

ÒÅËÜÖ², ñ³ì’ÿ òà êàð’ºðà ïî-
òðåáóþòü âêëàäàííÿ ïî-
òóæíèõ åíåðãîðåñóðñ³â.

ßêùî â ñ³ì’¿ âàø³é «êîðîë³âñüê³é
âåëè÷íîñò³» ïîâèíí³ âñ³ äîãîäæà-
òè, â äîìàøí³õ ïåíàòàõ âñå ìàº ñÿ-
ÿòè ïðåñòèæí³ñòþ òà äîáðîòí³ñòþ,
òî íà ïðîôåñ³éíèõ òåðåíàõ âèìà-
ãàºòüñÿ ïðîäåìîíñòðóâàòè áëèñêó-
÷ó ä³ëîâèò³ñòü.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, äèíàì³÷íà
ôàçà äóõîâíîãî ïðåîáðà-
æåííÿ òðèâàº! Âè ðîáèòå

ö³êàâ³ ãåí³àëüí³ â³äêðèòòÿ, ñòð³ìêî
ìóäð³ºòå, çàçèðàþ÷è â åçîòåðè÷í³
ãëèáèíè òà âñåá³÷íî ï³çíàþ÷è ñâ³ò
ç òàºìíîãî áîêó,ùî äîïîìàãàº ñôîð-
ìóâàòè çîâñ³ì íîâó (íà çì³íó ìî-
ðàëüíî çàñòàð³ë³é) ïåðñîíàëüíó ô³-
ëîñîô³þ áóòòÿ.

ÐÀÊÈ, îñîáèñò³ ³íòåðåñè
òà àïåòèòè, ùî ðîñòóòü, ÿê
íà îïàð³, ïîòðåáóþòü ðî-

çóìíî¿ ãàðìîí³çàö³¿ ç ìîæëèâîñòÿ-
ìè. «Õî÷ó» ³ «ìîæíà» ìàþòü áóòè â
ð³âíîâàç³. À îñê³ëüêè âè çàðàç òî-
òàëüíî çàëåæí³ â³ä ðåñóðñ³â òà ïî-
òðåá îòî÷åííÿ, ÿê³ º íåïåðåä-
áà÷óâàíèìè,òîæ êîëè ïàðòíåð îñ³ä-
ëàº êîíÿ çàáàãàíîê, íå ñâàð³òüñÿ.

ËÅÂÈ, â³çüì³òü ÿçèêà íà
ãàïëèê, íèí³ íå ÷àñ äëÿ
õèçóâàíü êðàñíîìîâñòâîì

÷è øòó÷íîãî ï³ä³ãð³âàííÿ ³íòåðåñó
äî íîâèí, ùî º âæå íåàêòóàëüíè-
ìè, ÿê ³ â³äíîâëåííÿ ñóïåðå÷îê, êî-
ëè àðãóìåíòè ñåáå âè÷åðïàëè.

Ä²ÂÈ, äåíü êàðì³÷íèé, çà-
êëèêàº äî ñïîêóòè ñêî-
ºíèõ ïîìèëîê. Îáñòàâèíè

âêîòðå íàãàäàþòü, ùî òàºìíå ðàíî
÷è ï³çíî ñòàº ÿâíèì. Õòî ÷èì äè-

õàº, ç’ÿñóºòüñÿ, îñîáè, çàìàñêîâàí³
ï³ä áëàãîä³éíèê³â,ïîêàæóòü ñïðàâæ-
í³é ëèê.

ÒÅÐÅÇÈ, çîâí³øí³ ïîä³¿
ïðîâîêóþòü âàñ äî êàðäè-
íàëüíèõ êðîê³â, õî÷à íà

âíóòð³øíüîìó ïëàí³ âè íå ãîòîâ³ äî
òàêèõ ð³çêèõ çì³í...Ïîñòàâòåñÿ ñåð-
éîçíî äî âèáðèê³â âàðèâîä-ñóäæå-
íèõ, ÿê³ êàïðèçóþòü íå âèïàäêîâî,
òî çíàê, ùî ðîçïî÷àâñÿ çàêîíîì³ð-
íèé ïðîöåñ ïåðåâîðîòó ó âçàºìè-
íàõ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïðèãàëüìóé-
òå äèíàì³÷íèé ïîñòóï ³ çî-
ñåðåäüòåñÿ íà äîñÿãíóòèõ

ðåçóëüòàòàõ.Ñêîð³øå âñüîãî, âè âè-
ÿâèòå ïðîðàõóíêè òà õèáè íå ò³ëü-
êè â ãëîáàëüíèõ äîâãîñòðîêîâèõ
ïðîåêòàõ, à é â îêðåìèõ, íà ïåð-
øèé ïîãëÿä, ìàëî³ñòîòíèõ äåòàëÿõ,
ÿê³ òðåáà óñóíóòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ç ïðèòàìàííèì
¿ì òâîð÷èì àçàðòîì òà æèò-
òºâèì îïòèì³çìîì, çäàò-

í³ ãîðè ïåðåâåðíóòè òà áëèñêó÷å
ðîçðåêëàìóâàòè ñåáå! Äåô³ëþéòå,
íå â³äðèâàéòåñÿ â³ä äðóæíîãî êî-
ëåêòèâó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çáåð³ãàéòå ñà-
ìîâëàäàííÿ é íå êèäàé-
òå íà ï³âäîðîç³ ðîçïî÷à-

òå, à äîâîäüòå âñ³ ñïðàâè äî ïðî-
äóêòèâíîãî ô³íàëó.Ìîæåòå íå ïðèé-
ìàòè áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ â äî-
ìàøí³é ìîäåðí³çàö³¿, àëå ñë³ä âíóò-
ð³øíüî ï³äãîòóâàòèñÿ äî òèõ ïåðå-
âîðîò³â.

ÂÎÄÎË²¯, ïðèãîòóéòåñÿ äî
ñóòè÷îê òà íåïîðîçóì³íü
ç îòî÷åííÿì, âò³ì, öå ìàé-

æå íå âïëèíå íà ðîçñòàíîâêó ñèë.
ßêùî âè áóëè ïîðÿäíèìè ³ ãðàëè
çà ÷åñíèìè ïðàâèëàìè, òî ïîçèö³¿
óêð³ïëÿòüñÿ, ðåïóòàö³ÿ çì³öí³º.

ÐÈÁÈ, êàðì³÷íà ñìóãà òðè-
âàº,òîìó ì³æ âàìè òà îñî-
áàìè,ùî ðîçä³ëÿþòü âàø³

ïîãëÿäè, ³íòåðåñè, ñåêðåò³â áóòè íå
ïîâèííî.Âíåñ³òü ÿñí³ñòü â àòìîñôå-
ðó âçàºìèí ç êîëåãàìè, ïðàöåäàâ-
öÿìè. ßêùî êîìóñü çîáîâ’ÿçàí³, âè-
êîíóéòå ³ â áîðãó íå çàëèøàéòåñÿ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -4o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 87 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -3o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 78 %

ãîðîñêîï

4 ëþòîãî

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 4 ëþòîãî

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 39914
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Þçåðè òðîëÿòü êóìåäíó åìáëåìó àåðîïîðòó
Õàáàðîâñüêà
ÍÎÂÀ åìáëåìà àåðîïîðòó Õàáàðîâñüêà â Ðîñ³¿ íà-
äèõíóëà æàðò³âëèâèõ êîðèñòóâà÷³â ñîöìåðåæ íà íèç-
êó êóìåäíèõ ôîòîæàá — ëåòþ÷îãî âåäìåäÿ ç ëîãî
ïåðåòâîðþþòü íà «âàòíèêà», à âåðõè íà íüîãî ïîñà-
äèëè ãëàâó ÐÔ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà, ðîçïîâ³äàº ÒÑÍ.
Ëîãîòèï àåðîïîðòó ç’ÿâèâñÿ íà îäíîìó ç ³íòåðíåò-ïîð-
òàë³â Õàáàðîâñüêà. Íà äèâàêóâàòó åìáëåìó ç ëåòþ-
÷èì á³ëèì âåäìåäåì íåãàéíî â³äðåàãóâàëè þçåðè
ìåðåæ³ é çàïðîïîíóâàëè ñâî¿ âàð³àíòè ëîãî äëÿ ëå-
òîâèùà. Çîêðåìà âåðõè íà ëåòþ÷îìó âåäìåä³ çîá-
ðàçèëè Ïóò³íà, äî ðîçëîãèõ ëàï òâàðèíè äîìàëþâà-
ëè õðåñò, à çàì³ñòü ãîëîâè êëèøîíîãîãî íàìàëþâà-
ëè «âàòíèêà».

Ó ìåðåæ³ æàðòóþòü, ùî ëîãîòèï àåðîïîðòó Õàáà-
ðîâñüêà âàðòî âèñóíóòè íà ðåêëàìíó àíòèïðåì³þ ³
çãàäóþòü â³äîìèé ðîñ³éñüêèé ô³ëüì «Äåíü ðàä³î»,
äå âåäó÷³ ðîçìîâëÿëè ïðî âåäìåäÿ-ë³òóíà �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1708 — êàíòàòà ¹ 71 ("Âèáîðíà
êàíòàòà") ñòàëà ïåðøèì íàäðóêî-
âàíèì òâîðîì Éîãàííà Ñåáàñòüÿ-
íà Áàõà.
1719—Ïåòðî I âèäàº óêàç ïðî ïðî-
âåäåííÿ ïåðøîãî ïåðåïèñó íàñå-
ëåííÿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
1789 — Äæîðäæ Âàøèíãòîí îáðà-
íèé ïåðøèì ïðåçèäåíòîì ÑØÀ. Ó
Ô³ëàäåëüô³¿ âèáîðö³ ïðîãîëîñóâà-
ëè çà íüîãî îäíîñòàéíî.Ó çàãàëüíèõ
âèáîðàõ áðàëè ó÷àñòü 10 ç 11 ³ñíó-
þ÷èõ íà òîé ìîìåíò øòàò³â.Âàøèíã-
òîí âñòóïèòü íà ïîñàäó 30 êâ³òíÿ.

1793 — äðóãèé ïîäië Ïîëüùi,
âíàñëiäîê ÿêîãî Âîëèíü i Ïîäiëëÿ
ïðèºäíàíî äî Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
1824 — ó Áîñòîí³ âèíàõ³äíèê ³
á³çíåñìåí Äæ. Ãóäð³÷ ïðåäñòàâèâ
ïóáë³ö³ ïåðø³ ãóìîâ³ êàëîø³.
1885 — â Àéîâ³ (ÑØÀ) äîêòîð
Â³ëüÿì Ãðàíò ïðîâ³â ïåðøó ó ñâ³ò³
óñï³øíó îïåðàö³þ ç âèäàëåííÿ
àïåíäèêñà.
1906 — äåïàðòàìåíò ïîë³ö³¿ Íüþ-
Éîðêà ïîñòàíîâèâ âèêîðèñòîâóâàòè
â³äáèòêè ïàëüö³â äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿
çëî÷èíö³â.
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