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Â³äëóííÿ ñòàðîäàâíüîãî Êèºâà
� Ó ñòîëèö³ ðîçêîïàëè âóëèöþ ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³

Ì³ñüêà âëàäà ïðîâåëà
ïåðåâ³ðêó 
íàéïðîñò³øèõ 
ñõîâèù òà óêðèòò³â
ñòîëèö³

Ó Êèºâ³ ïðîâåäåíî ïåðåâ³ðêó ñõî-

âèù öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè òà ï³äâàëü-

íèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ ìîæóòü áóòè

âèêîðèñòàí³ äëÿ çàõèñòó íàñåëåí-

íÿ ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é. Á³ëüø³ñòü îá’ºêò³â

ñòîëèö³ âïîðÿäêîâàíî, à ò³ ñõîâè-

ùà é óêðèòòÿ, ÿê³ îòðèìàëè çàóâà-

æåííÿ,ìàþòü áóòè ïðèâåäåí³ â ïî-

ðÿäîê âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.Ïðî

öå ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ íàðàäè ç ïðåä-

ñòàâíèêàìè ÐÄÀòà Äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é çàÿâèâ çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Íàðàç³ êîì³ñ³ºþ,êóäè âõîäÿòü

ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ òà Äåðæñëóæáè Óêðà¿íè ç ïè-

òàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïå-

ðåâ³ðåíî óñ³ íàéïðîñò³ø³ óêðèòòÿ

òà ñõîâèùà ì³ñòà. Ïåðåâàæíà ÷àñ-

òèíà ç íèõ, à öå ìàéæå 3 òèñÿ÷³, ó

ïðèéíÿòíîìó ñòàí³.Äëÿ ³íøèõ ñêëà-

äåí³ àêòè ³ç çàóâàæåííÿìè, ³ âëàñ-

íèêè òà îðåíäàð³ òàêèõ ïðèì³ùåíü

ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷îãî ÷àñó ìà-

þòü ¿õ âïîðÿäêóâàòè òà çðîáèòè

ïðèäàòíèìè äëÿ ïåðåáóâàííÿ ëþ-

äåé»,— ïî³íôîðìóâàâ â³í.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëî-

âè ÊÌÄÀ,êîæåí îðåíäàð ÷è âëàñ-

íèê ïðèì³ùåííÿ òàêîæ ïîâèíåí

çàáåçïå÷èòè çàõîäè ç ï³äãîòîâêè

ïðèì³ùåííÿ, ïðîâåñòè ìàðêóâàí-

íÿ òà ïîçíà÷èòè íàïðÿìîê ðóõó äî

óêðèòòÿ.

Êè¿â â³çüìå ó÷àñòü
ó ì³æíàðîäí³é 
òóðèñòè÷í³é âèñòàâö³
²ÒÂ Berlin 2015

Ç 4 äî 8 áåðåçíÿ ó Áåðë³í³ (Í³ìå÷-

÷èíà) â³äáóäåòüñÿ íàéá³ëüøà ì³æ-

íàðîäíà òóðèñòè÷íà âèñòàâêà ²ÒÂ

Berlin 2015. Â³ä Êèºâà ó çàõîä³

â³çüìóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè Óïðàâ-

ë³ííÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ,òóðèñòè÷íî¿

ñôåðè ñòîëèö³,òóðèñòè÷íîãî á³çíå-

ñó Êèºâà. Êð³ì òîãî, âèñòàâêó â³ä-

â³äàþòü ³ êîëåãè ç³ Ëüâîâà.

5 áåðåçíÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ

Ì³æíàðîäíî¿ òóðèñòè÷íî¿ âèñòàâ-

êè ²ÒÂ Berlin 2015 äåïóòàò Áóíäåñ-

òàãó ïàí Þðãåí Êë³ìêå òà ïðåäñòàâ-

íèêè Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè â Í³ìå÷-

÷èí³ ïëàíóþòü â³äâ³äàòè óêðà¿í-

ñüêèé ñòåíä, çîêðåìà ñòåíä Êèºâà.

Çàçíà÷èìî, ïðîòÿãîì îñòàíí³õ

ðîê³â ïàí Êë³ìêå çàáåçïå÷óº âñå-

á³÷íå ñïðèÿííÿ ñï³âðîá³òíèöòâó

Êèºâà òà Í³ìå÷÷èíè ç ïèòàíü åêî-

íîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó, çîêðåìà ùîäî ðîçâèòêó òóðèñ-

òè÷íî¿ ñôåðè ñòîëèö³ Óêðà¿íè, ïî-

êðàùåííÿ ¿¿ ³ì³äæó ÿê ºâðîïåé-

ñüêîãî òóðèñòè÷íîãî öåíòðó.

íîâèíè

ÄÍßÌÈ ñòàëî â³äîìî, ùî íà Ïî-
øòîâ³é ïëîù³, íà ãëèáèí³ áëèçüêî
7,5 ìåòðà, àðõåîëîãè âèÿâèëè ôðàã-
ìåíòè áóä³âåëü: ê³ëüêà â³íö³â çðó-
áó ³ ÷àñòîê³ë, ì³æ ÿêèì êîëèñü ïðî-
õîäèëà âóëèöÿ. Ñïåö³àë³ñòè ï³ä-
òâåðäæóþòü: çíàéäåí³ àðòåôàêòè
â³äíîñÿòüñÿ äî Õ²-Õ²²² ñòîë³òü,òîá-
òî ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Íà ì³ñöå
ðîçêîïîê â³äðàçó ïðèáóâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî. Ìå-
ðó ñòîëèö³ àðõåîëîãè ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè îñòàíí³ çíàõ³äêè: õðåñ-
òèê òà äåðåâ’ÿíèé æ³íî÷èé ãðåá³íü,
çðîáëåíèé ç ìîðåíîãî äóáà.

Çà ñëîâàìè àðõåîëîã³â, çàëèø-
êè çíàõîäÿòüñÿ ó äîâîë³ íåïîãà-
íîìó ñòàí³: âîíè çáåðåãëèñÿ ï³ä

òîâñòèì øàðîì ´ðóíòó. Íàä öèì
ì³ñöåì ó XVII-XVIII ñòîë³òòÿõ çíà-
õîäèëàñÿ ì³ñüêà ïðèñòàíü. Òîæ íå
âèêëþ÷åíî, ùî ïîðÿä, ï³ä øàðîì
çåìë³, ìîæóòü áóòè çàëèøêè ³í-
øèõ áóäèíê³â. «Òàêà çíàõ³äêà äëÿ
íàñ — ñåíñàö³ÿ, ÿêà ìîæå çì³íèòè
âñå íàøå óÿâëåííÿ ïðî Êè¿â òîãî
÷àñó,— ïîÿñíèâ íàóêîâèé ñï³âðî-
á³òíèê Öåíòðó àðõåîëîã³¿ Êèºâà
Ñåðã³é Òàðàíåíêî.— Ðàí³øå ââà-
æàëîñÿ, ùî ì³ñòî çàê³í÷óâàëîñü â
ðàéîí³ âóëèö³ Áîðè÷³â óçâ³ç, ³ ìè
íå î÷³êóâàëè çíàéòè òóò çðóáè ÷à-
ñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Òóò ìè áà÷èìî
ö³ëèé ãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ —
ïàðêàíè ³ çðóá. Î÷åâèäíî, íà öüî-
ìó ì³ñö³ çíàõîäèëàñÿ ñàäèáà». Òà-

êîæ ðîçãëÿäàþòüñÿ âåðñ³¿, ùî òóò
ìîãëà æèòè îõîðîíà ïîðòó ÷è êóï-
ö³. Àäæå ÷åðåç òåðèòîð³þ íèí³ø-
íüî¿ Ïîøòîâî¿ ïëîù³ ïðîõîäèâ
øëÿõ «ç âàðÿã ó ãðåêè».

Â³òàë³é Êëè÷êî äàâ âêàç³âêó çó-
ïèíèòè âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ÿê³
ìîæóòü ïîøêîäèòè âèÿâëåí³ àð-
òåôàêòè, ³ çàïåâíèâ, ùî íàéáëèæ-
÷èìè äíÿìè (³ç çàëó÷åííÿì ôà-
õ³âö³â) áóäå çíàéäåíå îïòèìàëü-
íå ð³øåííÿ äëÿ çáåðåæåííÿ àðõåî-
ëîã³÷íî¿ çíàõ³äêè. «Ò³, õòî íå áå-
ðåæå ñâîþ ³ñòîð³þ, íå ìàþòü ìàé-
áóòíüîãî. Áåç ñóìí³âó, öÿ óí³êàëü-
íà çíàõ³äêà ìàº áóòè çáåðåæåíà»,—
íàãîëîñèâ ìåð Êèºâà.

Â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð — ì³í³ñòð
êóëüòóðè Óêðà¿íè Â’ÿ÷åñëàâ Êè-
ðèëåíêî çàÿâèâ, ùî êîìïàí³ÿ, ÿêà
ïëàíóâàëà áóä³âíèöòâî íà Ïîøòî-
â³é ïëîù³, òåïåð áóäå çìóøåíà
çì³íèòè ïî÷àòêîâèé ïðîåêò çàáó-
äîâè. Íà äàíèé ìîìåíò åêñïåð-
òè-àðõåîëîãè ââàæàþòü, ùî âñ³
çíàõ³äêè ïîòð³áíî çàëèøèòè íà
ì³ñö³, à ðîçêîïêè ïðîäîâæóâàòè.
Çà ðåçóëüòàòàìè àðõåîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü öÿ òåðèòîð³ÿ ìàº áóòè
âíåñåíà äî Ðåºñòðó íåðóõîìèõ
ïàì’ÿòîê òà ìóçåºô³êîâàíà. «Äó-
æå ñèìâîë³÷íî, ùî ñàìå â ð³ê òè-
ñÿ÷îë³òòÿ â³ä ñìåðò³ êíÿçÿ Âîëî-
äèìèðà Âåëèêîãî ñòàëîñÿ òàêå âàæ-

ëèâå àðõåîëîã³÷íå â³äêðèòòÿ. Óñ³
âèÿâëåí³ çíàõ³äêè åïîõè Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³ áóäóòü çàõèùåí³ íà íàéâè-
ùîìó äåðæàâíîìó ð³âí³»,— çàçíà-
÷èâ Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî òà äî-
äàâ, ùî áóëî á ïðàâèëüíî, ÿêáè
çâè÷àéí³ ãðîìàäÿíè îòðèìàëè äî-
ñòóï äî ö³º¿ óí³êàëüíî¿ ïàì’ÿòêè.
ßê çàçíà÷èâ äèðåêòîð ²íñòèòóòó
àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè Ãë³á ²âàê³í,
ç ìóçåºô³êàö³ºþ ïîòð³áíî ïîñï³-
øèòè. «Õî÷à äåðåâî ³ çìîãëî çáå-
ðåãòèñÿ ó âîëîãîìó ´ðóíò³, íà â³ä-
êðèòîìó ïîâ³òð³ âîíî ïî÷íå øâèä-
êî ðóéíóâàòèñÿ», — çàçíà÷èâ ïàí
²âàê³í.

Ðàä³þòü íîâ³é çíàõ³äö³ ³ êèÿíè.
«Öå ÷óäîâî, ùî íàâ³òü êîëè çäàº-
òüñÿ ìè âæå çíàºìî âñå ïðî Êè¿â,
àðõåîëîãè çíàõîäÿòü àðòåôàêòè,
ÿê³ â³äêðèâàþòü íàì éîãî ç ³íøî-
ãî áîêó»,— ä³ëèòüñÿ ç «Õðåùàòè-
êîì» êèÿíêà Îëåíà. À îò êèÿíèí
Îëåêñàíäð ïåðåêîíàíèé, íà öüîìó
ì³ñö³ òàêè îáîâ’ÿçêîâî ìàº ç’ÿâè-
òèñÿ ìóçåé. «Ïîòð³áíî òåðì³íîâî
çàáîðîíèòè òàì áóäü-ÿêå áóä³â-
íèöòâî. Àäæå òîðãîâèõ öåíòð³â ó
íàñ â ì³ñò³ âèñòà÷àº, à òàê³ çíàõ³ä-
êè — öå æ ñïðàâæíÿ ñåíñàö³ÿ. ² â
òàê³ íåïðîñò³ ÷àñè öå ùå îäíå íà-
ãàäóâàííÿ, ùî óêðà¿íö³ äàâí³é ³
ñèëüíèé íàðîä. Ãîñïîäàð³ íà ñâî-
¿é çåìë³» �

Çà ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ Ïîøòîâî¿ ïëîù³ (íà ä³-
ëÿíö³ ì³æ Ð³÷êîâèì âîêçàëîì ³ Âîëîäèìèðñüêèì
óçâîçîì) ìàâ ç’ÿâèòèñÿ òîðãîâåëüíèé öåíòð. Îäíàê
ï³ä ÷àñ àðõåîëîã³÷íèõ ðîá³ò, ùî ïðîâîäèëèñü â³ä-
ïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, áóëè âèÿâëåí³
óí³êàëüí³ àðòåôàêòè Õ²-Õ²²² ñòîë³òü. Áóä³âåëüí³ ðî-
áîòè íàðàç³ çóïèíèëè, à çíàõ³äêó âëàäà îá³öÿº çáå-
ðåãòè äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Íèí³ åêñïåðòè-àðõåîëîãè ïðîäîâæóþòü ðîáîòè íà ì³ñö³ ðîçêîïîê óí³êàëüíèõ ³ñòîðè÷íèõ çíàõ³äîê
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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4.�Напрям�и�та�заходи�для�створення�с�часно�о�пар��вально�о�простор��

в�м.�Києві

Концепція	передбачає	реалізацію	�омпле�с�	заходів	за	пріоритетними	напрямами,	що	спри-

ятим�ть	розв’язанню	визначених	проблем.

Основними	напрямами	вирішення	проблеми	розвит��	сфери	пар��вання	м.	Києва	є:

4.1.�Підвищення�рівня�дотримання�правил�пар��вання�та�оплати�посл��.

Для	запровадження	передово"о	європейсь�о"о	досвід�	щодо	пар��вання,	ви�лючення	впли-

в�	людсь�о"о	фа�тора	під	час	сплати	та	�онтролю	за	сплатою	посл�"	пар��вання,	для	запрова-

дження	дієвих	механізмів	спон��ання	дотрим�ватись	правил	пар��вання,	для	запровадження	с�-

часних	механізмів	прозоро"о	�онтролю	за	оплатою	посл�"	з	пар��вання	необхідно	впровадити

наст�пні	зміни	на	за�онодавчом�	рівні:

4.1.1.	Надати	системі	облі��	місць	та	наданих	посл�"	із	пар��вання	правовий	стат�с.

4.1.2.	Надання	права	�повноваженим	посадовим	особам	м�ніціпальних	�ом�нальних	підпри-

ємств,	я�і	відповідають	за	діяльність	з	пар��вання	(зо�рема	�	м.	Києві —	КП	«Київтранспар�сер-

віс»),	фі�с�вати	пор�шення	за	допомо"ою	технічних	засобів	(пристрій	з	"еоло�ацією	та	можли-

вістю	фотофі�сації).

4.1.3.	Внесення	змін	до	статті	152-1	КУпАП	щодо	встановлення	відповідальності	за	неспла-

т�	посл�"	пар��вання	на	всіх	платних	пар��вальних	майданчи�ах,	а	не	тіль�и	обладнаних	нар-

�оматами	та	в’їзними/виїзними	терміналами.

4.1.4.	В�лючення	�повноважених	посадових	осіб	м�ніціпальних	�ом�нальних	підприємств,	я�і

відповідають	за	діяльність	з	пар��вання	(зо�рема	�	м.	Києві —	КП	«Київтранспар�сервіс»),	до

перелі��	осіб,	я�і	�повноважені	здійснювати	�онтроль	за	дотриманням	правил	з�пин�и	та	сто-

ян�и	транспортних	засобів	�	межах	м.	Києва,	за	розміщенням	транспортних	засобів	(способ�

постанов�и	транспортних	засобів)	на	пар��вальних	майданчи�ах	та	за	оплатою	наданих	посл�"

пар��вання.

4.1.5.	Притя"нення	до	відповідальності	за	пор�шення	правил	пар��вання	та/або	за	несплат�

посл�"	пар��вання	на	платних	пар��вальних	майданчи�ах	водія	або	власни�а	транспортно"о

засоб�,	в	т.	ч.	за	їх	відс�тності.

4.1.6.	Надання	права	�повноваженим	посадовим	особам	м�ніціпальних	�ом�нальних	підпри-

ємств,	я�і	відповідають	за	діяльність	з	пар��вання	(зо�рема	�	м.	Києві —	КП	«Київтранспар�сер-

віс»),	с�ладати	прото�оли	про	адміністративне	правопор�шення,	передбачені	частиною	пер-

шою	та	др�"ою	статті	152-1	КУпАП	(за	пор�шення	правил	пар��вання	транспортних	засобів),	з

одночасним	на�ладенням	штраф�	на	водія	або	власни�а	транспортно"о	засоб�	на	місці	с�оєн-

ня	пор�шення,	в	том�	числі	за	їх	відс�тності	(передбачено	в	змінах	до	розпорядження	КМДА	від

24.03.2008	№ 404	«Про	дея�і	питання	роботи	адміністративної	�омісії»,	під"отовлених	КП	«Ки-

ївтранспар�сервіс»).

4.1.7.	Надання	�повноваженом�	персонал�	м�ніціпальних	�ом�нальних	підприємств,	я�і	від-

повідають	за	діяльність	з	пар��вання	(зо�рема	�	м.	Києві —	КП	«Київтранспар�сервіс»),	повно-

важення	здійснювати	тимчасове	бло��вання	транспортно"о	засоб�	�	випад��:

— я�що	транспортний	засіб	припар�ований	із	пор�шенням	правил	пар��вання,	зо�рема,	я�-

що	ТЗ	припар�овано	на	зеленій	зоні;

— я�що	виявлено	транспортний	засіб,	на	я�ий	б�ло	раніше	на�ладено	штраф,	але	та�ий

штраф	не	б�ло	сплачено	протя"ом	30	днів	від	дня,	�оли	та�ий	штраф	б�ло	на�ладено.

При	цьом�	необхідно	передбачити,	що	вартість	розбло��вання	має	сплач�ватись	додат�ово

і	дорівнювати	розмір�	раніше	на�ладено"о	штраф�,	або	штраф�	за	пор�шення	правил	пар��-

вання.	Вартість	розбло��вання	повинна	сплач�ватись,	я�	і	штраф,	через	мереж�	платіжних	тер-

міналів,	або	бан�івсь�ою	�арт�ою	через	web-сайт,	або	в	інший	спосіб	без	можливості	оплати

"отів�ою.

4.1.8.	Надання	�повноваженим	посадовим	особам	м�ніцітіальних	�ом�нальних	підприємств,

я�і	відповідають	за	діяльність	з	пар��вання	(зо�рема	�	м.	Києві —	КП	«Київтранспар�сервіс»),

повноваження	здійснювати	тимчасове	затримання	транспортно"о	засоб�	за	пор�шення	пра-

вил	з�пин�и	та	стоян�и	шляхом	достав�и	йо"о	для	збері"ання	на	спеціальний	майданчи�	за	до-

помо"ою	ева��атора	�	випад��,	я�що	транспортний	засіб	припар�овано	із	пор�шенням	правил

пар��вання	і	він	бло��є	проїзд	або	заважає	пішоходам	(напри�лад,	�оли	внаслідо�	пар��вання

ТЗ	в	забороненом�	місці	бло��ється	ряд	і	с�ороч�ється	проп�с�на	спроможність	в�лиці).

4.1.9.	Компенсація	вартості	ева��ації	транспортно"о	засоб�	повинна	сплач�ватись,	я�	і	штраф,

через	мереж�	платіжних	терміналів,	або	бан�івсь�ою	�арт�ою	через	web-сайт,	або	в	інший	спо-

сіб	без	можливості	оплати	"отів�ою.

4.1.10.	За�онодавчо	оформити	та	з	01.03.2015	забезпечити	технічн�	можливість	"ромадянам

сплач�вати	штрафи	за	пор�шення	правил	оплати	пар��вання	зр�чними	шляхами:	"отів�ою	та	пла-

тіжними	�арт�ами	через	платіжні	термінали,	що	б�д�ть	встановлені	безпосередньо	на	пар��валь-

них	майданчи�ах,	"отів�ою	через	мереж�	платіжних	терміналів	або	платіжною	�арт�ою	через

відповідні	web-сайти	�повноважених	м�ніціпальних	�ом�нальних	підприємств	(зо�рема	в	Ки-

єві —	КП	«Київтранспар�сервіс»)	з	наст�пним	підтвердженням	оплати	в	центральній	базі	да-

них.

4.1.11.	З	метою	сприяння	�орист�ванню	�омпа�тним	та	е�оло"ічним	транспортом	надати	пра-

во	без�оштовно"о	пар��вання	водіям	еле�тромобілів	та	велосипедів	до	2020	ро��.	Передбачи-

ти	облашт�вання	на	пар��вальних	майданчи�ах	місця	для	підзаряд�и	еле�тромобілів.	Передба-

чити	для	пар��вання	на	пар��вальних	майданчи�ах	без�оштовні	місця	для	велосипедів.

4.1.12.	Передбачити	місячні,	�вартальні,	річні	абонементи	на	пар��вання	по	всій	території

міста,	зо�рема	передбачити	спеціальні	тарифи	для	автомобілів	та�сі,	що	мають	відповідні	лі-

цензії	на	надання	посл�"	з	вн�трішніх	перевезень	пасажирів.

4.1.13.	КП	«Київтранспар�сервіс»	здійснити	ревізію	наявних	місць	пар��вання	та	внести	їх	до

системи	облі��	місць	пар��вання	та	наданих	за	них	посл�",	розмістивши	�арт�	пар��вальних

майданчи�ів	в	оn-line-дост�пі	на	сайті.

4.1.14.	КП	«Київтранспар�сервіс»	ор"аніз�вати	професійн�	під"отов��	фахівців	�	сфері	пар-

��вання	в	м.	Києві.

4.1.15.	Запровадити	�онтроль	за	рез�льтатами	роботи	�повноважених	посадових	осіб	КП

«Київтранспар�сервіс»	�	частині	�іль�ості	здійснених	перевіро�,	здійснення	оплати	за	посл�"и

пар��вання	та	вжитих	адміністративних	заходів	щодо	пор�шни�ів.

4.2.�Запровадження�автоматизованої�прозорої�системи�розрах�н���за�посл��и�пар-

��вання�та�ви�лючення�людсь�о�о�фа�тора.

Запровадження	від�ритої	автоматизованої	прозорої	системи	розрах�н��	за	посл�"и	пар��-

вання	з	можливістю	on-line-�онтролю	на	web-pecypci	стан�	пар��вально"о	простор�	та	з	фінан-

совими	по�азни�ами	за	весь	звітний	період,	з	повною	відс�тністю	паперових	пар��вальних	та-

лонів,	з	метою	ви�лючення	людсь�о"о	фа�тора.

Основними	завданнями	цьо"о	напрям�	є	впровадження	двох	способів	оплати	за	посл�"и	пар-

��вання	з	не"айною	фі�сацією	фа�т�	оплати	в	еле�тронній	системі	облі��	посл�"	пар��вання

при	повній	відс�тності	паперових	пар��вальних	талонів:

— платіжні	термінали	(та�і	я�	EasyPay,	Ibox,	Pay24,	Приват24),	що	б�д�ть	встановлені	на	всіх

пар��вальних	майданчи�ах,

— система	«Мобільне	пар��вання»	(шляхом	відправ�и	смс	з	номером	автомобіля	та	пар��-

вальної	зони,	або	через	мобільний	додато�).

Запровадження	безпаперових	абонементів	на	пар��вання	�	б�дь-я�ій	зоні	міста	Києва	на	�ож-

ний	о�ремий	номер	автомобіля.	Абонемент	має	б�ти	дост�пним	для	придбання	через	мереж�

платіжних	терміналів,	або	на	web-сайті	оператора	системи	«Мобільне	пар��вання»,	або	на	сай-

ті	КП	«Київтранспар�сервіс».

Уповноважені	посадові	особи	КП	«Київтранспар�сервіс»	повинні	припинити	приймати	опла-

т�	за	посл�"и,	а	мають	тіль�и	�онтролювати	ви�онання	правил	пар��вання	та	фа�т	оплати,	с�ла-

дати	прото�ол	про	адміністративне	пор�шення	без	прис�тності	водія	із	автоматичним	на�ладен-

ням	штраф�	та	з	відповідною	фотофі�сацією.

Можливість	надання	піль"	для	людей	з	особливими	потребами	та	запобі"ання	зловживанням

з	ви�ористанням	посвідчення	людей,	я�і	відносяться	до	цієї	�ате"орії.

4.2.1.	Платіжні	термінали	на	всіх	пар��вальних	майданчи�ах	повинні	забезпеч�вати:

— приймання	платежів	за	посл�"и	пар��вання	я�	�	"отів�овій,	та�	і	�	без"отів�овій	формах	та

видач�	�витанцій	(фіс�ально"о	че��),	що	підтвердж�ють	подібні	операції;

— сплат�/поповнення	персональних	рах�н�ів	�	системі	«Мобільне	пар��вання»;

— сплат�/поповнення	інших	рах�н�ів	(зв’язо�,	�ом�нальні	платежі	та	ін.);

— надання	інформаційних	посл�"	соціально"о	спрям�вання,	а	саме:	мап�	міста,	довід�ові	те-

лефони	е�стреної	допомо"и	та	�ом�нальних	сл�жб,	схем�	заторів	на	доро"ах	міста	та	інше;

— режим	ефе�тивно"о	енер"оспоживання.

4.2.2.	Система	«Мобільне	пар��вання»	повинна	забезпеч�вати:

Оплат�	посл�"	пар��вання	без	ви�ористання	"отів�ових	�оштів,	тіль�и	за	фа�тичний	час	пар-

��вання.	Тарифі�ація	передбачається	"н�ч�ою,	на	відмін�	від	сплати	через	платіжні	термінали,

де	тарифі�ація	с�ладає	�ожні	30	хвилин,	я�і	не	повертають	решт�	або	�ошти	за	неви�ориста-

ний	час.

Оплата	пар��вання	для	водіїв	здійснюється:

а)	за	допомо"ою	SMS-запит�	на	�орот�ий	номер	з	б�дь-я�о"о	мобільно"о	телефон�.	Корис-

т�вач	посл�"	пар��вання	отрим�є	SMS-підтвердження	почат��	сплати	за	посл�"и	пар��вання	та

SMS-підтвердження	за�інчення	сплати;

б)	за	допомо"ою	мобільно"о	додат�а	з	б�дь-я�о"о	смартфон�	або	планшетно"о	ПК —	за	на-

явності	під�лючення	до	мережі	Інтернет.

Можливість	дистанційної	оплати	час�	пар��вання	та	йо"о	автоматично"о	продовження	(на

відмін�	від	пар�оматів	система	«Мобільне	пар��вання»	автоматично	надсилає	що"одини	SMS-

на"ад�вання	щодо	сплати	пар��вання,	щоб	водій	не	заб�в	завершити	�орист�вання	посл�"ою.

Всі	вхідні	SMS-повідомлення	без�оштовні	для	�орист�вачів).

Без�оштовна	реєстрація	�орист�вача	(від�риття	особово"о	рах�н��	в	системі	«Мобільне	пар-

��вання»	для	сплати	посл�"	пар��вання)	б�дь-я�им	із	та�их	способів:

а)	через	�олл-центр;

б)	через	особовий	�абінет	на	спеціалізованом�	веб-сайті	системи	«Мобільне	пар��вання»;

в)	через	мобільний	додато�;

")	за	допомо"ою	SMS-запит�.

Надання	зареєстрованом�	�орист�вачеві	�ні�ально"о	ідентифі�атора	особово"о	рах�н��,	я�ий

ідентичний	номер�	йо"о	мобільно"о	телефон�.

Можливість	поповнення	особово"о	рах�н��	в	системі	«Мобільне	пар��вання»	різними	спосо-

бами:

а)	"отів�ою	або	платіжною	�арт�ою —	через	платіжні	термінали,	що	передбачається	встано-

вити	на	всіх	пар��вальних	майданчи�ах;

б)	"отів�ою —	через	мереж�	платіжних	терміналів	(тип�	EasyPay,	Ibox,	Приват24	тощо),	пла-

тіжною	�арт�ою —	через	особовий	�абінет	на	web-сайті	системи	«Мобільне	пар��вання»	або

через	мобільний	додато�;

в)	за	допомо"ою	мобільних	"рошей;

")	та	іншими	засобами,	що	не	с�перечать	чинном�	за�онодавств�	У�раїни.

Навіть	за	відс�тності	�оштів	на	особовом�	рах�н��	�орист�вача	системи	«Мобільне	пар��ван-

ня»	водій	може	оплатити	пар��вання	в	�редит,	а	інформація	про	сплат�	б�де	відображена	�	ба-

зі	даних.	Протя"ом	встановлено"о	інтервал�	час�	абонент	повинен	поповнити	свій	особовий

рах�но�	�орист�вача	системи	«Мобільне	пар��вання».	Я�що	�орист�вач	не	поповнить	свій	ра-

х�но�,	то	через	встановлений	інтервал	час�	інформація	про	сплат�	за	пар��вання	щодо	відпо-

відно"о	автомобіля	б�де	відс�тня	і	�повноважена	посадова	особа	КП	«Київтранспар�сервіс»	при

перевірці	б�де	зобов’язана	на�ласти	адміністративне	стя"нення	на	власни�а	автомобіля	за	не-

сплат�.	

Можливість	сплати	за	пар��вання	автомобілів	третіх	осіб	з	одно"о	особово"о	рах�н��	�орис-

т�вача.

Кожне	SMS-підтверждення	містить	�ні�альний	�од	операції.	За	необхідністю	�орист�вач	по-

сл�"	пар��вання	може	отримати	фіс�альний	че�	в	платіжних	терміналах,	ввівши	в	інтерфейсі

системи	«Мобільне	пар��вання»	�од	операцій,	що	приходить	в	SMS-підтвердженні	про	сплат�

посл�"и	пар��вання.

Збереження	�сієї	історії	�орист�вання	системою	«Мобільне	пар��вання»	з	можливістю	дост�-

п�	�орист�вача	до	та�ої	історії	на	власном�	особовом�	рах�н��,	а	та�ож	форм�вання	відповід-

ної	звітності	та	статисти�и.

4.3.�Розвито��інфрастр��т�ри�пар��вання.

Мета	цьо"о	напрям��:

— пост�пове	та	поетапне	(протя"ом	5	ро�ів)	збільшення	�іль�ості	пар�омісць	з�силлями	КП

«Київтранспар�сервіс»	до	приблизно	125	тис.	пар�омісць,	в	обся"ах	близь�о	20	тис.	пар�омісць

на	рі�;

— по�ращення	я�ості	надання	посл�"	з	пар��вання.

Основними	завданнями	цьо"о	напрям��	є:

4.3.1.	Створення	та	облашт�вання	пар��вальних	місць	на	в�лично-шляховій	мережі	та	на	від-

о�ремлених	майданчи�ах:
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— запровадити	"н�ч�і	тарифи	на	пар��вання	в	залежності	не	тіль�и	від	зони,	але	й	з	�рах�-

ванням	попит�	на	�он�ретні	пар��вальні	майданчи�и.	Для	цьо"о	передбачити	присвоєння	пар-

��вальним	майданчи�ам	�ні�альних	номерів	для	еле�тронної	системи.	Передбачити	можливість

введення	на	о�ремих	пар�ін"ах	про"ресивно"о	тариф�	з	метою	стим�лювання	людей	до	�орот-

�остро�ово"о	пар��вання,	напри�лад,	зони	для	розвантаження	товарів	матим�ть	15	хвилин	без-

�оштовної	стоян�и,	а	далі	�ожна	"одина	повинна	ставати	дорожчою;

— запровадити	"н�ч�і	тарифи	на	пар��вання	в	залежності	від	час�	пар��вання.	Зо�рема,	за-

провадити,	де	це	доцільно,	спеціальний	нічний	тариф	із	наданням	посл�"	з	охорони	транспорт-

них	засобів	(напри�лад,	від	10	до	30	"рн.	�	проміжо�	час�	з	21:00	до	9:00),	та�им	чином	збіль-

ш�ючи	надходження	від	надання	посл�",	розвантаж�ючи	дворові	та	між�вартальні	простори;

— облашт�вання	пар��вальних	майданчи�ів	платіжними	терміналами	за	рах�но�	інвесторів;

— облашт�вання	пар��вальних	майданчи�ів	відеона"лядом;

— встановлення	обмеж�вальних	переш�од	(стовпчи�ів)	на	трот�арних	частинах	в�лиць	цен-

тральної	частині	міста	та	�	місцях	заборони	на	пар��вання	з	метою	звільнити	трот�ари	від	ав-

томобілів,	зм�сити	водіїв	пар��вати	транспортні	засоби	тіль�и	�	відведених	для	цьо"о	місцях;

— облашт�вання	на	всіх	майданчи�ах	без�оштовних	місць	для	пар��вання	мопедів	та	вело-

сипедів	�	рам�ах	сприяння	�орист�ванню	�омпа�тним	та	е�оло"ічним	транспортом;

— пост�пове	облашт�вання	місць	для	підзаряд�и	еле�тромобілів	на	пар��вальних	майданчи-

�ах	�	плановій	�іль�ості	5%	від	за"альної	�іль�ості	пар�омісць	до	2020	ро��	�	рам�ах	сприяння

�орист�ванню	е�оло"ічним	транспортом	шляхом	зал�чення	інвесторів.	Надання	права	без�ош-

товно"о,	до	2020	ро��,	пар��вання	еле�тротранспортних	засобів	(еле�тровелосипедів,	еле�-

тромобілів	тощо)	на	всіх	майданчи�ах;

— дозволити	КП	«Київтранспар�сервіс»	передавати	пар��вальні	майданчи�и	в	дов"остро�о-

в�	оренд�	стро�ом	від	1	ро��	фізичним	або	юридичним	особам.	При	передачі	фі�сованих	пар-

��вальних	місць	с�б’є�там	"осподарювання	в	оренд�	передбачити	тарифі�ацію	за	форм�лою:

вартість	оплати	за	фі�соване	пар�омісце	на	місяць	«=»	середній	базовий	тариф	на	1	"один�

пар��вання,	що	діє	в	відповідній	зоні	пар��вання,	«х»	норматив	средньої	розрах�н�ової	зайня-

тості	одно"о	пар�омісця	«х»	30	днів	на	місяць;

— розвито�	е�опар�ово�	«Зелений	острів»,	що	допоможе	збере"ти	зелен�	зон�	міста.	Збіль-

шення	�іль�ості	пар�ово�	без	зменшення	�іль�ості	рослинних	насаджень	з	метою	створення

�мов	доброс�сідства	автотранспорт�,	я�	забр�днювача	атмосфери	та	природи.	Реалізація	про-

е�т�	план�ється	на	територіях,	я�і	не	входять	до	перелі��	озеленених	територій	за"ально"о	при-

значення.	Це	створення	нових	додат�ових	озеленених	територій,	оснащених	для	пар��вання

автомобілів.	Реалізація	цьо"о	напрям��	повинна	здійснюватись	за	по"одженням	з	Департамен-

том	місь�о"о	бла"о�строю	та	збереження	природно"о	середовища	КМДА,	а	та�ож	з	КО	«Київ-

зеленб�д».	При	б�дівництві	е�опар�ово�	застосов�ється	принцип	збереження	існ�ючих	зеле-

них	насаджень	та	створення	нових.	Співвідношення:	1	пар�омісце	=	2	дерева.

4.3.2.	Створення	перехоплюючих	пар�ін"ів	та	пар��вальних	майданчи�ів.

Створення	та�их	пар�ін"ів	та	майданчи�ів	на	основних	ма"істралях	та	о�олицях	міста	з	роз-

вин�тою	інфрастр��т�рою	транспортних	розв’язо�	"ромадсь�о"о	транспорт�	із	застос�ванням

в	них	індивід�альних	зональних	тарифів	на	пар��вання,	нижчих	ніж	�	центральній	частині	міста,

облашт�вання	та�их	пар��вальних	майданчи�ів	платіжними	терміналами,	відеона"лядом,	авто-

матичними	в’їзними	та	виїзними	терміналами.

Під	час	план�вання	та	б�дівництва	перехоплюючих	пар�ін"ів	передбачати	облашт�вання	місць

�	плановій	�іль�ості	5%	від	за"альної	�іль�ості	пар�омісць	до	2020	ро��	та	надання	права	без-

�оштовно"о,	до	2020	ро��,	пар��вання	еле�тротранспортних	засобів	(еле�тровелосипедів,	еле�-

тромобілів	тощо)	на	всіх	майданчи�ах	з	метою	заохотити	меш�анців	�орист�ватися	велосипе-

дами	для	під’їзд�	до	метро	(замість	автомобілів)	та	"ромадсь�им	транспортом.

Тариф	на	�орист�вання	перехоплюючими	пар��вальними	майданчи�ами	(пар�ін"ами)	має	б�ти

ви"іднішим,	ніж	плата	за	�орист�вання	пар��вальними	майданчи�ами.	Для	перехоплюючих	пар��-

вальних	майданчи�ів	(пар�ін"ів),	фінанс�вання	б�дівництва	та	обладнання	я�их	б�де	здійснюватись

за	рах�но�	�оштів	інвесторів,	в	�мовах	інвестиційно"о	�он��рс�	передбачити	необхідність	забезпе-

чення	інвестором	вартості	пар��вання	не	вище	рівня	тарифів	на	посл�"и	з	�орист�вання	перехоп-

люючими	пар��вальними	майданчи�ами	(пар�ін"ами),	встановлених	для	КП	«Київтранспар�сервіс».

4.3.3.	Б�дівництво	наземних	та	підземних	пар�ін"ів	�	центральній	частині	міста	шляхом	зал�-

чення	інвесторів.

Зал�чення	інвесторів	для	б�дівництва	пар�ін"ів	забезпечить	додат�ові	місця	для	пар��вання

та	знизить	навантаження	на	в�лично-шляхов�	мереж�	в	центрі	міста.

Під	час	план�вання	та	б�дівництва	наземних	та	підземних	пар�ін"ів	�	центральній	частині	міс-

та	передбачати	облашт�вання	місць	для	підзаряд�и	еле�тромобілів	на	пар�ін"ах	�	плановій	�іль-

�ості	5%	від	за"альної	�іль�ості	пар�омісць	до	2020	ро��.	Надання	права	без�оштовно"о,	до

2020	ро��,	пар��вання	еле�тротранспортних	засобів: еле�тровелосипедів,	еле�тромобілів	то-

що	на	всіх	пар�ін"ах.

4.3.4.	Вирішення	проблеми	нічних	пар��вальних	майданчи�ів.

У	нинішньом�	ви"ляді	пар��вальний	збір	за	місця	для	пар��вання	не	врахов�є	всю	специфі-

��	надання	посл�"	платно"о	пар��вання,	зо�рема,	ф�н�ціон�вання	нічних	пар��вальних	майдан-

чи�ів	�	спальних	районах	міста.	Став�а	збор�	є	д�же	вели�ою	(в	середньом�	вона	в	�іль�а	ра-

зів	перевищ�є	став��	відповідно"о	земельно"о	подат��)	і	є	вели�им	тя"арем	для	с�б’є�тів	"ос-

подарювання,	я�і	е�спл�ат�ють	нічні	пар��вальні	майданчи�и	на	підставі	до"оворів	з	КП	«Київ-

транспар�сервіс».	Зараз	пар��вальний	збір	зависо�ий	(від	0,03%	до	0,06%)	і	становить	від	4,5

до	6,5	"рн	за	1	пар�омісце	в	день,	що	становить	більше	60%	від	доход�	з	місця.

За	та�их	�мов	е�спл�атація	нічно"о	пар��вально"о	майданчи�а	на	100	та	менше	машиномісць,

за	�мови	сплати	всіх	належних	подат�ів	та	зборів,	є	збит�овою,	�	зв’яз��	з	чим	вели�а	�іль�ість

майданчи�ів	продовж�ють	працювати	в	тіні,	без	сплати	подат�ів	до	бюджет�,	без	��ладення	до-

"оворів	з	КП	«Київтранспар�сервіс»,	про	що	свідчить	відс�тність	збільшення	надходжень	від	е�с-

пл�атації	нічних	пар��вальних	майданчи�ів	за	останні	�іль�а	ро�ів.

Отже,	норми	Подат�ово"о	�оде�с�	У�раїни	в	частині	пар��вально"о	збор�	потрібно	вдос�она-

лити,	а	саме:

Варіант	1:	Внести	зміни	до	п.	266.3	Подат�ово"о	�оде�с�	У�раїни,	я�им	розширити	повнова-

ження	ор"анів	місцево"о	самовряд�вання	при	визначенні	розмір�	ставо�	пар��вально"о	збор�:

«Став�и	збор�	встановлюються	за	�ожний	день	провадження	діяльності	із	забезпечення	пар��-

вання	транспортних	засобів	�	"ривнях	за	1	�в.	м	площі	земельної	ділян�и,	відведеної	для	ор"а-

нізації	та	провадження	та�ої	діяльності,	�	розмірі	від	0,01	відсот�а	мінімальної	заробітної	пла-

ти,	встановленої	на	1	січня	подат�ово"о	(звітно"о)	ро��».

Це	дасть	змо"�	запровадити	"радацію	став�и	збор�	в	залежності	від	тип�	пар��вально"о	май-

данчи�а	для	денних	та	нічних	пар��вальних	майданчи�ів	(відведених	та	спеціально	обладнаних

майданчи�ів).	Та�им	чином	місцеві	ради	змож�ть	більш	ефе�тивно	визначати	розмір	став�и

збор�	за	місця	для	пар��вання.	Прийняття	запропонованих	змін	до	Подат�ово"о	�оде�с�	У�ра-

їни	про"нозовано	дозволить	вивести	пар��вальні	майданчи�и	з	тіні,	привести	діяльність	існ�-

ючих	пар��вальних	майданчи�ів	�	відповідність	до	вимо"	чинно"о	за�онодавства,	а�тивно	роз-

вивати	надання	платних	посл�"	пар��вання,	в	том�	числі	в	ре"іонах,	та	"оловне —	за	рез�льта-

том	проведеної	діяльності	с�ттєво	збільшити	надходження	до	бюджет�.

Варіант	2:	Зобов’язати	м�ніціпальні	�ом�нальні	підприємства,	що	займаються	пар��ванням

(зо�рема	в	Києві —	КП	«Київтранспар�сервіс»),	оформити	права	дов"остро�ової	оренди	на	зе-

мельні	ділян�и	під	всіма	пар��вальними	майданчи�ами	поза	�он��рсом.	Та�им	чином	бюджет

міста	отримає	прозорі	орендні	платежі	за	ділян�и	під	пар��вальними	майданчи�ами,	при	цьо-

м�	нормативна	оцін�а	різних	діляно�	б�де	ре"�лювати	вартість	залежно	від	місцезнаходження

в	різних	план�вальних	зонах.

С�ть	пар��вально"о	збор�	породж�є	прихований	�онфлі�т	інтересів,	�оли	КП	«Київтранспар�-

сервіс»	не	заці�авлено	в	облашт�ванні	офіційних	пар�омісць,	ос�іль�и	це	ви�ли�ає	обов’язо�

зі	сплати	фі�сованих	платежів	до	бюджет�	незалежно	від	їх	фа�тично"о	ви�ористання	та	отри-

маних	доходів.	Пар��вальний	збір	я�	місцевий	подато�	по	своїй	с�ті	д�блює	плат�	за	землю	до

за"ально"о	фонд�	бюджет�	м.	Києва.

Та�е	рішення	дозволить	розв’язати	проблем�	діляно�	під	майданчи�ами	для	нічно"о	пар��-

вання	та	вивести	надходження	від	них	із	тіні:	КП	«Київтранспар�сервіс»	(і	відповідні	�ом�наль-

ні	підприємства	в	інших	містах	У�раїни)	передасть	відповідні	майданчи�и	в	дов"остро�ове	опе-

ративне	�правління	вже	існ�ючим	підприємцям,	я�і	б�д�ть	сплач�вати	�ом�нальном�	підпри-

ємств�	собівартість	оренди	відповідної	земельної	ділян�и	разом	із	визначеною	нормою	при-

б�т��	(напри�лад,	10%-20%).

Під	час	план�вання	та	б�дівництва	наземних	та	підземних	пар�ін"ів	передбачати	облашт�ван-

ня	місць	для	підзаряд�и	еле�тромобілів	на	пар��вальних	майданчи�ах	�	плановій	�іль�ості	10%	від

за"альної	�іль�ості	пар�омісць	до	2020	ро��.	Надання	права	без�оштовно"о,	до	2020	ро��,	пар��-

вання	еле�тротранспортних	засобів:	еле�тровелосипедів,еле�тромобілів	тощо	на	всіх	пар�ін"ах.

5.�Очі��вані�рез�льтати

Реалізація	запропонованих	заходів	призведе	до	змін	�	сфері	пар��вання,	а	саме:

— значне	збільшення	доход�	КП	«Київтранспар�сервіс»	без	витрат	з	бюджет�,	а	отже	збіль-

шення	дохідної	частини	бюджет�	м.	Києва;

— збільшення	подат�ових	надходжень	до	державно"о	бюджет�	та	до	бюджет�	міста	Києва;

— пост�пове	збільшення	�іль�ості	пар�омісць	з�силлями	КП	«Київтранспар�сервіс»	протя"ом

5	ро�ів	до	приблизно	125	тис.	пар�омісць,	в	обся"ах	близь�о	20	тис.	пар�омісць	на	рі�;	вве-

дення	інноваційних	техноло"ій	при	наданні	посл�"	з	пар��вання;

— підвищення	зр�чності	�орист�вання	для	"ромадян,	підвищення	рівня	надання	посл�"	з	пар-

��вання;

— по�ращення	ор"анізації	дорожньо"о	р�х�,	зменшення	навантаження	на	в�лично-дорожню

мереж�	міста,	на	вн�трішньо�вартальні	та	приб�дин�ові	території;

— по�ращення	е�оло"ічної	обстанов�и	�	місті;

— зал�чення	інвестицій	�	розвито�	пар��вальної	інфрастр��т�ри	міста	Києва;	створення	но-

вих	робочих	місць.

6.�Обґр�нт�вання�обся�ів�та�джерел�фінанс�вання.�Фінансове�та�рес�рсне�забез-

печення�Концепції

Ви�онання	заходів	Концепції	передбачається	в	перш�	чер"�	за	�ошти	інвесторів	та	с�б’є�тів

"осподарювання,	заці�авлених	�	реалізації	відповідних	заходів.

Розміщення	на	пар��вальних	майданчи�ах	платіжних	терміналів	та	забезпечення	їх	належно-

"о	ф�н�ціон�вання	передбачено	шляхом	зал�чення	на	�он��рсній	основі	приватних	операторів-

інвесторів	з	наст�пним	підписанням	до"оворів	з	КП	«Київтранспар�сервіс».	При	цьом�	КП	«Ки-

ївтранспар�сервіс»	повинно	забезпечити	адміністративний	с�провід	отримання	відповідних	до-

зволів	на	встановлення	та	під�лючення	платіжних	терміналів	до	еле�тромереж.

Запровадження	системи	«Мобільне	пар��вання»	передбачено	шляхом	зал�чення	на	�он��рс-

ній	основі	приватних	операторів-інвесторів	з	наст�пним	підписанням	до"овор�	з	КП	«Київтранс-

пар�сервіс».	Оператор	інвест�є	�	розб�дов�	системи	«Мобільне	пар��вання»,	забезпеч�є	тех-

нічне	ф�н�ціон�вання	про"рамно-технічно"о	�омпле�с�	та	за	власний	�ошт	ор"анізов�є	�ом-

пле�с	необхідних	ор"анізаційних	мар�етин"ових	заходів.

Отже,	реалізація	цієї	Концепції	не	потреб�є	зал�чення	бюджетних	�оштів.

Кошти	�ом�нально"о	підприємства	«Київтранспар�сервіс»	б�д�ть	спрямовані	на	заходи	що-

до	відведення	земельних	діляно�	під	розміщення	та	облашт�вання	на	них	пар��вальних	май-

данчи�ів.

Обся"и	фінанс�вання	заходів	Концепції	�точнюються	та	визначаються	щорічно	відповідно	до

прийнятих	інвестиційних	пропозицій,	про"рам,	а	та�ож	пропозицій	с�б’є�тів	"осподарювання

на	відповідний	рі�.

До	фінанс�вання	заходів	Концепції	зал�чаються	�ошти	інвесторів,	�	власності	(�орист�ванні)

я�их	на	сьо"одні	вже	переб�вають	відповідні	об’є�ти	і	земельні	ділян�и,	та	�ошти	інвесторів	з

б�дівництва,	ре�онстр��ції,	реставрації	тощо	об’є�тів	житлово"о	та	нежитлово"о	призначення,

незавершено"о	б�дівництва,	інженерно-транспортної	інфрастр��т�ри	міста	Києва	(�	том�	чис-

лі	створення	інших	об’є�тів	пар��вальної	інфрастр��т�ри),	що	ре"ламент�ється	Положенням	про

порядо�	проведення	інвестиційних	�он��рсів,	затвердженим	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради

від	24.05.2007	№ 528/1189,	та	іншими	нормативно-правовими	а�тами	�	відповідних	сферах.

За	рах�но�	�оштів	�ом�нально"о	підприємства	«Київтранспар�сервіс»	б�д�ть	здійснені	про-

е�тно-виш���вальні	роботи	з	відведення	земельних	діляно�	під	б�дівництво	пар�ін"ів	та	робо-

ти	з	розроб�и	прое�тно-�ошторисної	до��ментації	в	обсязі,	необхідном�	для	проведення	ін-

вестиційних	�он��рсів.

Термін	реалізації	Концепції:	2015-2020	ро�и.

7.�Координація�та��онтроль�за�ви�онанням�заходів�Концепції

Безпосередню	�оординацію	за	діяльністю	відповідних	стр��т�р,	пов’язаних	із	ви�онанням

Концепції,	та	�онтроль	ви�онання	заходів	здійснює	відповідальний	ви�онавець	— �ом�нальне

підприємство	«Київтранспар�сервіс».

Відповідальний	ви�онавець	Концепції	подає	Департамент�	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�онав-

чо"о	ор"ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	Департамент�

фінансів	ви�онавчо"о	ор"ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),

постійній	�омісії	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	бюджет�	та	соціально-е�ономічно"о	розвит��

�за"альнен�	інформацію	про	стан	ви�онання	Концепції	за	І	півріччя	до	25	вересня	поточно"о	ро-

��	та	за	рі�	до	25	березня	ро��,	наст�пно"о	за	звітним.

Відповідальний	ви�онавець	Концепції	щоро��	надає	обґр�нтован�	оцін��	рез�льтатів	ви�онан-

ня	Концепції	на	постійній	�омісії	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	транспорт�	та	зв’яз��	та	за	по-

"одженням	з	нею,	�	разі	потреби,	розробляє	пропозиції	щодо	доцільності	продовження	захо-

дів,	в�лючення	додат�ових	завдань,	�точнення	по�азни�ів,	обся"ів	і	джерел	фінанс�вання,	тер-

мінів	ви�онання	заходів	на	рі�,	що	наст�пний	за	звітним.

Після	за�інчення	термін�	реалізації	Концепції	відповідальний	ви�онавець	с�ладає	за�лючний

звіт	про	рез�льтати	її	ви�онання	та	подає	йо"о	на	роз"ляд	сесії	Київсь�ої	місь�ої	ради	разом	із

пояснювальною	запис�ою	про	�інцеві	рез�льтати	ви�онання	Концепції.

Київський міський голова В. Кличко
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Про затвердження Міської цільової програми зміцнення 
і розвитку міжнародних зв’язків на 2015 — 2018 роки

Рішення Київської міської ради № 73/938 від 12 лютого 2015 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблен&
ня, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою забезпечення єдиної міжна&
родної політики м. Києва та формування позитивного міжнародного іміджу столиці України, враховуючи не&
обхідність вирішення питань матеріально&технічного, організаційного забезпечення міжнародної діяльності
і координації міжнародних заходів, пов’язаних із прийомом іноземних делегацій, відправленням делегацій
м. Києва за кордон, забезпеченням участі м. Києва у роботі міжнародних організацій та дотриманням норм
міжнародного протоколу, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Місь���цільов��про�рам��зміц-

нення�і�розвит���міжнародних�зв’яз�ів�на�2015 —

2018�ро�и�(далі —�Про�рама)�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Фінанс�вання�цієї�Про�рами�здійснювати�за

рах�но��аси�н�вань,�передбачених���місь�ом�

бюджеті�на�відповідні�ро�и�в�інших�видат�ах�апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —�за-

�альномісь�их�видат�ах�з�ор�анізації�та�здійснен-

ня�офіційних�прийомів,�зміцнення�і�розвит���між-

народних�зв’яз�ів,�відрядження�працівни�ів�ор-

�анів�місцевої�влади�та�самовряд�вання�та�інших

осіб�за��ордон�з�ідно�з�розпорядженнями�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�відзначення�юві-

лейних�та�визначних�дат,�з�стрічей�тощо.

3.�Встановити,�що�відповідальним�ви�онав-

цем�та��оловним�розпорядни�ом��оштів�з�ре-

алізації�Про�рами�є�апарат�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

4.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�раз�на�півро���подавати�постійній��омі-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та

соціально-е�ономічно�о�розвит���та�постійній

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місце-

во�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та�міжна-

родних�зв’яз�ів��за�альнен��інформацію�про

стан�ви�онання�Про�рами�за�I�півріччя�та�рі�

до�25�вересня�та�25�березня�відповідно.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів�та�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюдже-

т��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

12.02.2015 № 73/938

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків 
на 2015 — 2018 роки

1.�Паспорт�Про	рами

2.�Визначення�проблеми,�на�розв’язання�я�ої�спрямована�Про	рама

Місь�а�цільова�про�рама�зміцнення�і�розвит���міжнародних�зв’яз�ів�на�2015 —�2018�ро�и�(да-

лі —�Про�рама)�розроблена�з��рах�ванням�рез�льтатів�прое�тів,�я�і�ви�он�валися�протя�ом

2009 —�2014�ро�ів���межах�реалізації�Про�рами�зміцнення�і�розвит���міжнародних�зв’яз�ів�на

2009 —�2014�ро�и,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�18�червня�2009�ро��

№ 628/1684.

Виважена�зовнішня�політи�а�є�одним�із�національних�пріоритетів�У�раїни.

Зовнішньополітична�сфера,�насамперед,�об�мовлюється�ви�лючно�важливим�значенням�для

розвит���У�раїни�в�цілом��та�її�ре�іонів,�адміністративно-територіальних��творень,��ромад,�зо�ре-

ма.�У�царині�міжнародних�відносин�лежить�вирішення�непросто�о�завдання�за�ріплення�надбань

незалежності�У�раїни�та�її�подальше�самоствердження�в�я�ості�авторитетної,�с�веренної�європей-

сь�ої�держави:�з�о�ляд��на�план�заходів�з�імплементації�У�оди�про�Асоціацію�У�раїни�з�ЄС�У�ра-

їна�сьо�одні�переб�ває�в�стані�переход��до�нової�системи�с�спільно-е�ономічних�стос�н�ів.

В��мовах��лобалізації�світової�е�ономі�и�міжнародні�зв’яз�и�наб�вають�особливо�важливо�о

значення�для�соціально-е�ономічно�о�розвит���я���раїни�в�цілом�,�та��і�її�о�ремих�ре�іонів.

А�тивні�міжнародні�зв’яз�и�міста�забезпеч�ють��часть�йо�о�е�ономічно�о��омпле�с��в�світо-

вих�товарних,�валютно-�рошових,�розрах�н�ово-�редитних�відносинах�світо�осподарсь�ої�сис-

теми,�а�та�ож���зв’яз�ах���сфері���манітарно�о,���льт�рно�о,�на��ово�о�та�інших�видів�співро-

бітництва�між��раїнами,�міжнародними�світовими�та�ре�іональними�ор�анізаціями,�а�та�ож�ве-

ли�ими�зар�біжними�містами.

Поряд�із�страте�ічними�фа�торами�важливою�перед�мовою�є�ба�атонаціональний�с�лад�на-

селення,�що�об�мовлює�необхідність�підтрим�и�зважених�доброс�сідсь�их�відносин�з�іншими

державами,�що�є�запор��ою�вн�трішньополітичної�стабільності�в�с�спільстві,�відс�тності�між-

національної�та�між�онфесійної�напр�женості.

Важливість�міжнародно�о�напрям���та�ож�об�мовлена�тією�обставиною,�що�Київ�з�об’є�тив-

них�причин�є��оловним�ре�іональним�партнером�Президента�й�Уряд��в�реалізації�зовнішньопо-

літично�о�й�зовнішньое�ономічно�о���рс��держави.

1. Ініціатор розроблення Програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми

Доручення Київського міського голови від 16.09.2014 № 24144 та
першого заступника голови Київської міської державної
адміністрації від 26.09.2014 № 24144

3. Розробник Програми Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації

4. Співрозробники Програми Київська міська рада та її структурні підрозділи, департаменти,
управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи
та організації, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці Програми) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), департаменти, управління та інші
структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві
державні адміністрації

7. Термін реалізації Програми 2015 : 2018 роки

8. Місцеві бюджети, які беруть участь у
виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9. Обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми

8620,2 тис. грн. 
у тому числі:
2015 : 2000,0 
2016 : 2100,0
2017 : 2205,0 
2018 : 2315,2

О�реслюючи�с�ладний��омпле�с�завдань�міжнародно�о�співробітництва��иївсь�ої�місь�ої�влади,

необхідно�зверн�ти��ва���на�вплив�столично�о�стат�с��та�об�мовлен��ним�надзвичайно�висо���ін-

тенсивність�міжнародних�заходів,�я�і�відб�ваються�в�місті�за�ініціативою�Президента�У�раїни,��ерів-

ни�ів�Верховної�Ради�У�раїни�і�народних�деп�татів�У�раїни,��ерівни�ів�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�ін-

ших�центральних�ор�анів�влади,�зар�біжних�дипломатичних�представництв,��ромадсь�их,�не�ря-

дових�ор�анізацій,�іноземних��омпаній�тощо.�Всі�вони�об�мовлюють�відповідно�до�за�онів��остин-

ності�й�правил�прото�ол���часть�Київсь�о�о�місь�о�о��олови —��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�або�йо�о�заст�пни�ів.

Відта����Києві�збільшення�ефе�тивності�міжнародних�зв’яз�ів�має�відб�ватись�на�основі�підвищен-

ня��оординації�дій�в�цій�сфері�стр��т�рних�підрозділів�місь�ої�влади,�що,�в�свою�чер��,�передбачає

відпрацювання�за�альної�страте�ії�міжнародних�відносин�столиці�У�раїни,�в�лючаючи�всі�їх�аспе�-

ти�(е�ономічні,�політичні,���льт�рні).

Розроблення�і�ви�онання�Про�рами�на�2015 —�2018�ро�и�дасть�змо���продовжити�форм�вання

єдиної�місь�ої�міжнародної�політи�и.

3.�Визначення�мети

Метою�Про�рами�є�продовження�впровадження�зовнішньополітично�о���рс��У�раїни���прое�ції

на�лідир�ючі�позиції�Києва —�столиці�У�раїни,�оптимізація�процесів�адаптації��правлінсь�их�і��ос-

подарсь�их�методи��до�світових�стандартів�шляхом�ефе�тивно�о�зал�чення�передово�о�зар�біж-

но�о�досвід�,�пош���партнерів�для�опрацювання�спільних�прое�тів�я��соціально-��манітарно�о,�та�

і�інвестиційно�о�спрям�вання,�інтенсифі�ація�роботи�по�зал�ченню�позабюджетних�рес�рсів�(�ран-

тів,�про�рам�технічної�допомо�и�тощо),�спрямованих�на�втілення�про�рам�місь�о�о�розвит���на�по-

треби��иївсь�ої��ромади.

4.�Обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв’язання�проблеми,�обся	ів�та�джерел�

фінанс�вання,�стро�ів�ви�онання�Про	рами

Основними�шляхами�розв’язання�проблеми�є:

— З�метою�нарощ�вання�потенціал��столиці�У�раїни—�чіт�е�підпоряд��вання�ве�торів�міжнарод-

но�о�співробітництва�на�рівні�міста�напрям�ам�соціально-е�ономічно�о�розвит��,�зо�рема,�та�им�пи-

танням�я�:�е�ономі�а,�транспорт,�фінанси,��ом�нальне��осподарство,�енер�ети�а,�житло,�охорона

здоров’я,�соціальна�сфера,�продовольче�забезпечення,�е�оло�ія,�освіта,���льт�ра,�т�ризм.

— Продовження�модернізації�системи�місцево�о�самовряд�вання�та�місь�о�о��правління�шля-

хом�зал�чення��ращо�о�зар�біжно�о�досвід�.

— Мотив�вання�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�з�метою�оптимізації�ввірених�їм�ф�н�цій�до�вивчення�досвід��ор�аніза-

ції�діяльності�анало�ічних�зар�біжних�стр��т�р,�адаптації�до�європейсь�их�стандартів�роботи,�ви�о-

нання�нормативних�вимо��європейсь�о�о�за�онодавства.

— Надання�можливості�безпосередньої��часті��ромадян,��ромадсь�их�ор�анізацій���процесах

міжнародної�«народної�дипломатії».

— Здійснення�«соціалізації»�міжнародно�о�співробітництва�Києва,�йо�о�наближення�до�проблем

і�сприйняття�пересічно�о��иянина�та,�в��інцевом��підс�м��,�сприяння�позитивном��с�спільном�

сприйняттю�міжнародних�зв’яз�ів��иївсь�ої�місь�ої�влади.

Стро�и�ви�онання�Про�рами —�2015 —�2018�ро�и.

Обся�и�та�джерела�фінанс�вання�Про�рами:

За�альна�потреба�в��оштах�для�ви�онання�заходів,�передбачених�Про�рамою,�становить�8620,2

тис.��рн.,���том��числі:

2000,0�тис.��рн.�на�2015�рі�,

2100,0�тис.��рн.�на�2016�рі�,

2205,0�тис.��рн.�на�2017�рі�,

2315,2�тис.��рн.�на�2018�рі�.

Обся��фінанс�вання�Про�рами��точнюється�щоро���в��становленом��поряд���під�час�с�ладання

прое�т��бюджет��міста�Києва�на�відповідний�рі����межах�видат�ів,�передбачених��оловном��роз-

порядни����оштів.

За�необхідності��оловний�ви�онавець�Про�рами�в��становленом��поряд���вносить�пропозиції�до

постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та�міжна-

родних�зв’яз�ів�і�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит���про�продовження�термін��реалізації�Про�рами.

Очі��ваними�рез�льтатами�від�ви�онання�Про�рами�є:

1.�Зміцнення�політи�о-правово�о�становища���раїнсь�о�о�с�спільства,�збільшення�фінансово-

е�ономічних�можливостей�міста�Києва�шляхом�представництва���світових�міжнародних�інстит�ці-

ях.

2.�Ви�рашне�позиціон�вання�міста�Києва�на�світовій�мапі�я��пот�жно�о�е�ономічно�о,���льт�рно-

освітньо�о�та�інвестиційно�привабливо�о�центр�.

3.�Прис�орення�проведення�подальших�реформаторсь�их�заходів���столиці�У�раїни —�місті-�е-

рої�Києві�та�дося�нення�європейсь�их�стандартів�я�ості�в��сіх�сферах�місто�осподарювання.

5.�Напрями�діяльності,�перелі��завдань�і�заходів�Про	рами

№
з/п

Назва
напряму
діяльності
(пріорите:
тні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
вико:
нання
заходу

Головний
розпорядник
коштів /
Виконавці

Джере:
ла
фінан:
сування

Орієнтовні
обсяги
фінансува:
ння
(вартість),
тис. гривень

Очікуваний результат

1. Забезпе:
чення
єдиної
міжнаро:
дної
політики
м. Києва
та
формува:
ння
позитив:
ного
міжнаро:
дного
іміджу
столиці
України

1. Забезпечення
офіційних візитів
Київського
міського голови,
заступника
міського голови :
секретаря
Київради,
першого
заступника,
заступників
голови КМДА,
депутатів КМР,
працівників
секретаріату
КМР, керівників
та працівників
структурних
підрозділів
апарату ВО КМР
(КМДА),
департаментів,
управлінь та
інших
структурних
підрозділів ВО
КМР (КМДА),
районних в місті
Києві державних
адміністрацій за
кордон для участі
у міжнародних
заходах

2015 :
2018

Апарат ВО КМР
(КМДА) /
визначається
відповідно до
вимог Закону
України "Про
здійснення
державних
закупівель"

бюджет
м.
Києва

3448,1, 
у тому числі: 
2015 : 800,0 
2016 : 840,0 
2017 : 882,0 
2018 : 926,1

Забезпечення
максимального
використання потенціалу
закордонних візитів вищого
керівництва м. Києва,
Київського міського голови
для максимального
привернення міжнародної
спільноти як в частині
безпосереднього залучення
ресурсів світової економіки
в частині інвестицій до
розвитку соціально:
економічного потенціалу 
м. Києва, так і
опосередковано :
поширення іміджевої
інформації (окремо
сфокусованої на
особистому авторитеті
Київського міського голови
серед закордонних
громадян та політичних,
економічних, громадських
еліт закордонних країн) про
столицю України, її
історичне, культурне
надбання, економічний
потенціал для залучення
різноманітних активностей
до м. Києва : туристичної,
молодіжної, спортивної,
культурної тощо
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2. Організація відряджень працівників органів
місцевої влади та самоврядування, інших осіб з
числа працівників підприємств, установ і організацій
м. Києва, представників громадських фондів,
ветеранських організацій, спортивних товариств
інших осіб у складі делегацій м. Києва за кордон

Забезпечення максимально ефективного представлення фахового сегменту економічної,
адміністративної, політичної, гуманітарної громади м. Києва для досягнення визначених
завдань візиту : обмін досвідом, презентація м. Києва, участь у міжнародних
спортивних, молодіжних, культурних заходах тощо

3. Організація й проведення заходів міжнародного
характеру у зарубіжних містах

Формування позитивного міжнародного іміджу м. Києва в окремих складових такої
діяльності: як культурного, історичного, ділового, туристичного, громадсько:активного,
з новою політичною елітою центру України

4. Проведення міжнародних заходів у м. Києві,
забезпечення участі у таких заходах Київського
міського голови, заступників голови, інших
посадових осіб

5172,1, 
у тому числі: 
2015 : 1200,0 
2016 : 1260,0 
2017 : 1323,0 
2018 : 1389,1

Забезпечення представницької складової згідно з усталеною міжнародною практикою та
слідування вимогам церемоніалу України щодо участі у вищих державних міжнародних
заходах за участю перших осіб України та іноземних офіційних гостей України

5. Підготовка візитів і забезпечення програм
перебування закордонних делегацій, груп та окремих
представників зарубіжних міст у м. Києві

Забезпечення належного рівня візитів та прийомів закордонних гостей м. Києва :
делегацій найвищого рівня, творчих делегацій, фахівців, журналістів тощо

6. Організація й проведення заходів міжнародного
характеру у м. Києві

Відображення у громадянському просторі м. Києва гуманістичних цінностей різних
народів й тим самим сприяння взаємному збагаченню культур

7. Здійснення контактів з відповідними органами
виконавчої влади, представницькими органами
зарубіжних міст, з іноземними представництвами у
м. Києві, з посольствами України за кордоном та
міжнародними організаціями з питань розвитку
міжнародних зв'язків м. Києва

Не потребує Забезпечення взаємодії з меріями інших міст з питання промоції м. Києва як одного з
провідних європейських міст, яке є цікавим ефективним партнером для інших міст в
питаннях співробітництва на муніципальному рівні
Забезпечення взаємодії з іноземними посольствами в частині їх функціонування,
реалізації культурно:мистецьких, економічних, соціальних, громадських та ін. проектів
Забезпечення взаємодії з посольствами України за кордоном з метою реалізації
зовнішньополітичної складової в частині можливостей і повноважень київської міської
влади

8. Підготовка проектів угод, договорів,
меморандумів про встановлення або відновлення
дружніх відносин та співробітництво із зарубіжними
містами, здійснення організаційної роботи щодо їх
підписання

Не потребує Формалізація існуючих напрацьованих відносин з іноземними партнерами (містами,
районами, регіонами), формалізація у правовому руслі досягнутих домовленостей,
намірів про співробітництво з метою налагодження ефективних механізмів взаємодії між
партнерами для досягнення конкретних результатів. Здійснення церемоніальних дій
щодо їх підписання, узгоджувальних заходів з центральними органами виконавчої
влади тощо

9. Координація роботи структурних підрозділів ВО
КМР (КМДА) з питань міжнародних зв'язків із
зарубіжними містами щодо вивчення їх досвіду в
галузі комунального господарства, транспорту,
освіти, охорони здоров'я, розвитку культури, захисту
навколишнього середовища та в інших сферах
міського господарства

Не потребує Враховуючи, що міжнародна політика м. Києва : це комплекс зусиль усіх гілок влади в
частині реалізації пріоритетів, гармонійної взаємодії окремих інструментів реалізації
міської політики й координація таких дій : основна складова ефективної концентрації
міських ресурсів та зусиль, спрямованих на міжнародну діяльність, Програма покликана
сформувати та забезпечити реалізацію таких координуючих механізмів

10. Надання консультативно:методичної допомоги
районним в місті Києві державним адміністраціям у
здійсненні їх контактів із зарубіжними містами, які
мають або готують до підписання угоди про
співробітництво з відповідними районами

Не потребує Враховуючи великий фаховий досвід, наявність широкого профілю спеціалістів, зібраних
у профільному підрозділі київської міської влади : управлінні міжнародних зв'язків,
саме надання фахової методичної допомоги є фактором змістовного, професійного та
на належному рівні іміджевого представництва всіх гілок влади м. Києва на міжнародній
арені

11. Координація здійснення дружніх зв'язків
зарубіжних міст з організаціями та установами 
м. Києва

Не потребує Залучення всіх наявних та потенціальних учасників міжнародних відносин м. Києва,
невід'ємною складовою є використання ініціатив громадських проектів. Об'єднання
зусиль київської міської влади та громадськості м. Києва щодо реалізації міжнародних
амбіцій столиці України

Разом по
Програмі

8620,2, 
у тому числі 
2015 : 2000,0 
2016 : 2100,0 
2017 : 2205,0 
2018 : 2315,2

6.�Рез�льтативні�по�азни�и

Показники ефективності: Тис.
грн.

Витрати на участь однієї особи у закордонних візитах 5,3 5,3 5,3 5,3

Витрати на перебування у м. Києві однієї особи у
складі закордонних делегацій

11 11,5 11,9 12,4

Витрати на участь однієї особи в урочистих
прийняттях

0,7 0,7 0,7 0,7

Показники якості (у порівнянні з попереднім
періодом):

Динаміка зростання витрат 1,05 1,05 1,05

Динаміка зростання кількості осіб, які беруть участь у
закордонних візитах

1,05 1,05 1,05

Динаміка зростання кількості осіб, які перебувають у
м. Києві у складі закордонних делегацій

1,05 1,05 1,05

Назва показника Роки

Од.
вим.

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Разом

Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми):

1. Витрати на забезпечення візитів за кордон
Київського міського голови, заступника міського
голови : секретаря Київради, першого заступника
голови, заступників голови КМДА, працівників
секретаріату КМР, керівників та працівників
структурних підрозділів апарату ВО КМР (КМДА),
департаментів, управлінь та інших структурних
підрозділів ВО КМР (КМДА), районних в місті Києві
державних адміністрацій та інших осіб з числа
працівників підприємств, установ і організацій 
м. Києва, представників громадських фондів,
ветеранських організацій, спортивних товариств та
інших осіб у складі делегацій м. Києва для участі у
заходах міжнародного характеру

Тис.
грн.

800 840 882 926,1 3448,1

2. Витрати на проведення міжнародних заходів у 
м. Києві, а саме:

Тис.
грн.

1200 1260 1323 1389,1 5172,1

2.1. Забезпечення перебування закордонних делегацій,
груп та окремих представників зарубіжних міст
(перебування делегацій)

2.2. Організація й проведення заходів міжнародного
характеру (урочисті прийняття)

Показники продукту: Осіб

Кількість осіб, які беруть участь у закордонних візитах 150 158 166 174 648

Кількість осіб, які перебувають у м. Києві у складі
закордонних делегацій

52 55 58 61 226

Кількість осіб, які беруть участь в урочистих
прийняттях

900 900 900 900 3600

7.�Координація�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�Про	рами

Координацію�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�Про�рами�здійснює�перший�заст�пни���олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий�забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���сфері�міжнародних

зв'яз�ів.

Відповідальний�ви�онавець�відповідно�до�вимо��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29�жовтня

2009�ро���№�520/2589�"Про�Порядо��розроблення,�затвердження�та�ви�онання�місь�их�цільових

про�рам���місті�Києві"�що�вартально�подає�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Департамент��фінансів

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�постійної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит���та�постійної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та�міжнародних

зв'яз�ів��за�альнен��інформацію�про�стан�ви�онання�Про�рами�що�вартально�та�за�рі��відповідно.

Відповідальний�ви�онавець�Про�рами�звіт�є�про�хід�її�ви�онання�що�вартально�та�за�рі���

встановлені�стро�и.

Київський міський голова В . Кличко
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Про реконструкцію теплових мереж № 2 СТ — 1 від ТК 221 
по вул. Івана Франка до ТК 221/5 по вул. Леонтовича 

та від ТК 221/5�1 до ТК 208/11 по бульв. Тараса Шевченка, 
вул. Володимирській, вул. Льва Толстого 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 1526 від 25 грудня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19 та 23 Закону України «Про автомо�
більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк�
тів», наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 «Про затвердження По�
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо�зимовий період» (у
редакції наказу Мінпаливенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві юс�
тиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спору�
дах міста», та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущен�
ня виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть привести до негативних екологічних та техногенних на�
слідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово�комунального, соці�
ально�культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, враховуючи звер�
нення структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» публічного акціонерного товари�
ства «КИЇВЕНЕРГО» від 25 вересня 2014 року № 029/31/9437, в межах здійснення функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�здійснити�за�власні��ошти�з!ідно�з

розробленою�та�затвердженою���встановле-

ном��поряд���прое�тно-�ошторисною�до��-

ментацією�ре�онстр��цію�теплових�мереж�№ 2

СТ —�1�від�ТК�221�по�в�л.�Івана�Фран�а�до�ТК

221/5�по�в�л.�Леонтовича�та�від�ТК�221/5-1�до

ТК�208/11�по�б�льв.�Тараса�Шевчен�а,�в�л.�Во-

лодимирсь�ій,�в�л.�Льва�Толсто!о���Шевчен-

�івсь�ом��районі�з�розриттям�проїзної�частини

в�лиць�Івана�Фран�а,�Льва�Толсто!о�та�Бота-

нічної�площі�між�в�лицями�Івана�Фран�а,�Лео-

нтовича�з�обмеженням�р�х��транспорт��на�в�-

лицях�Івана�Фран�а,�Льва�Толсто!о�та�повним

припиненням�р�х��на�Ботанічній�площі�між�в�-

лицями�Івана�Фран�а,�Леонтовича,��рім�авто-

мобілів�спеціально!о�призначення,�за�!рафі-

�ом,�що�додається.

2.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо!�за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з!ідно�з�Правилами

бла!о�строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�!р�дня�2008

ро���№ 1051/1051�та�забезпечити�тризмінний

режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по!одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор!анізації�дорож-

ньо!о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе���дорожньо!о�р�х�

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних�засобів�спеціально!о�призначення�шля-

хом�встановлення�відповідних�дорожніх�зна-

�ів,�о!ородження�місць�роботи,�освітлення,�си!-

нальних�ліхтарів���місцях�ви�онання�робіт,�не-

обхідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини�за�типом�існ�ючо!о�на

повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а�тро-

т�арів�на�повн��ширин��трот�ар� —�фі!�рни-

ми�елементами�мощення�та�передати�за�а�-

том��ом�нальном��підприємств��«Шляхово-

е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Шевчен�івсь�о!о�район�»�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре�онстр��ції�тепло-

вих�мереж�№ 2�СТ —�1�від�ТК�221�по�в�л.�Іва-

на�Фран�а�до�ТК�221/5�по�в�л.�Леонтовича�та

від�ТК�221/5-1�до�ТК�208/11�по�б�льв.�Тараса

Шевчен�а,�в�л.�Володимирсь�ій,�в�л.�Льва�Тол-

сто!о���Шевчен�івсь�ом��районі�з�розриттям

проїзної�частини�в�лиць�Івана�Фран�а,�Льва

Толсто!о�та�Ботанічної�площі�між�в�лицями�Іва-

на�Фран�а,�Леонтовича,�забезпечити�під�лю-

чення�всіх�споживачів,�теплопостачання�я�их

здійснювали�теплові�мережі,�що�підля!али�ре-

�онстр��ції,�до�теплопостачання�від�ре�онстр�-

йованих�теплових�мереж.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на

період�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1

цьо!о�розпорядження,�внести�зміни���шляхи

слід�вання�маршр�тів�наземно!о�пасажирсь�о-

!о�транспорт��за!ально!о��орист�вання,�я�і

проходять�в�лицями�Івана�Фран�а,�Льва�Тол-

сто!о�на�Ботанічній�площі�між�в�лицями�Івана

Фран�а,�Леонтовича.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо!о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності�територіальної�!ромади�міста�Києва

з�подальшою�передачею���володіння�та��орис-

т�вання�п�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО».

5.�Департамент���ом�нальної�власності�

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 1 8 червня 2012 року № 1025 «Про проведення
інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів по встановленню

сучасних зупинкових комплексів та павільйонів очікування 
на зупинках громадського транспорту»

Розпорядження № 1542 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре�

гулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабі�
нету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утриман�
ня автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», з метою за�
безпечення реалізації проїзних документів на зупинках громадського транспорту та покращення транспорт�
ного обслуговування жителів міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ви�лючити�п�н�т�5�розпорядження�ви-

�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�18�червня�2012�ро���№ 1025�«Про�про-

ведення� інвестиційних��он��рсів� із�зал�-

чення� інвесторів�по�встановленню�с�час-

них�з�пин�ових��омпле�сів�та�павільйонів

очі��вання�на�з�пин�ах�!ромадсь�о!о�транс-

порт�».

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо!о�заст�пни�а�!о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко

Про прокладання 
зовнішніх мереж водопроводу та каналізації 

до торговельного центру на вул. Здолбунівській, 7�г 
з частковим обмеженням руху транспорту та тимчасовим

зайняттям частини смуги автотранспорту 
на вул. Здолбунівській в Дарницькому районі

Розпорядження № 1543 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», розпорядження Київської міської дер�
жавної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�
транспортних спорудах міста», з метою підвищення надійності системи водопостачання та водовідведення в
місті Києві, враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «ОСОКОР» від 20 жовтня 2014 року
№ 037�12�142, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«ОСО-

КОР»�(далі —�ПАТ�«ОСОКОР»)���термін�з�29

!р�дня�2014�ро���до�31�березня�2015�ро���від-

повідно�до�розробленої�та�затвердженої�в��с-

тановленом��поряд���прое�тно-�ошторисної

до��ментації�здійснити�за�власні��ошти�про-

�ладання�зовнішніх�мереж��аналізації�на�в�л.

Здолб�нівсь�ій�на�ділянці�від�в�л.�Сорт�вальної

до�б�дівлі�№ 7-!�за�ритим�способом�з�влаш-

т�ванням�чотирьох�монтажних��отлованів,�во-

допровод��на�в�л.�Здолб�нівсь�ій�від�ритим

способом�захват�ами�довжиною�100�м�на�ді-

лянці�від�б�дівлі�№ 7-!�до�в�л.�Сорт�вальної�із

зайняттям�лівої�частини�см�!и�автотранспор-

т��шириною�7,5�м�з�част�овим�обмеженням

р�х��транспорт��за!ально!о��орист�вання�та

на�ділянці�від�в�л.�Сорт�вальної�до�б�дівлі�за-

вод��«Б�ревісни�»�із�зайняттям�правої�частини

см�!и�автотранспорт��шириною�7,5�м�з�част-

�овим�обмеженням�р�х��транспорт��за!ально-

!о��орист�вання.

Про�ладання�водопровод��через�в�л.�Сор-

т�вальн��ви�онати�від�ритим�способом�двома

захват�ами�із�зайняттям�частини�см�!и�автотранс-

порт��шириною�по�7,5�м�з�част�овим�обме-

женням�р�х��транспорт��за!ально!о��орист�ван-

ня.

2.�ПАТ»ОСОКОР»:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо!�чинно-

!о�за�онодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�-

дівельних�робіт.

2.2.�Розробити�та�по!одити�в��правлінні�ДАІ

ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової

ор!анізації�дорожньо!о�р�х�.

2.3.�Встановити�відповідні�дорожні�зна�и,

о!орож�,�освітлення,�си!нальні�ліхтарі�в�місцях

проведення�робіт�та�забезпечити�прохід�пішо-

ходів�і�проїзд�транспортних�засобів�протя!ом

всьо!о�час��ви�онання�робіт.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з!ідно�з�Правилами

бла!о�строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�!р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини�в�лиць�і�трот�арів�за�ти-

пом�існ�ючо!о�та�передати�за�а�том��ом�наль-

ном��підприємств��«Шляхово-е�спл�атаційне

�правління�по�ремонт��та��триманню�автомо-

більних�шляхів�та�спор�д�на�них�Дарниць�о!о

район�»�м.�Києва.

3.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�з�б�дівництва�інженерних�мереж,�зазначе-

них�в�п�н�ті�1�цьо!о�розпорядження,�це�майно

безоплатно�передається�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�!ромади�міста�Києва.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�забезпечити���встановленом��поряд���за-

рах�вання�до��ом�нальної�власності�територі-

альної�!ромади�міста�Києва�новозб�дованих

інженерних�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

!о�розпорядження.

5.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на�!олов��прав-

ління�ПАТ�«ОСОКОР»�Глі!ана�М.�П.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а�!олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ря-

бі�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

14�січня�2015�р.�за�№ 2/1113

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 15 липня 2004 р. № 1285 
«Про затвердження норм споживання громадянами 

холодної та гарячої води і водовідведення, 
на які надаються пільги та субсидії»

Розпорядження № 1557 від 29 грудня 2014 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення дер�

жавних соціальних стандартів у сфері житлово�комунального обслуговування» та з метою приведення нор�
мативно�правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України:

1.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�від�15�липня�2004�р.�№ 1285�«Про�за-

твердження�норм�споживання�!ромадянами

холодної�та�!арячої�води�і�водовідведення,�на

я�і�надаються�піль!и�та�с�бсидії»,�зареєстрова-

не�в�Київсь�ом��місь�ом���правлінні�юстиції�23

липня�2004�р.�за�№ 36/614.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо!о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

м.�Києва�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�забезпечити���встановленом��поряд��

списання�демонтовано!о�майна�та�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної�!ро-

мади�міста�Києва�ре�онстр�йованих�тепло-

вих�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо!о�роз-

порядження.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а�!олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пан-

телеєва�П.�О.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íîìåð ßÆ 006775
ç/ð 02-8-00202 â³ä 24.12.2008 ðîêó; ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: äëÿ
îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó; ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 609 êâ.ì; àäðå-
ñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 19 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³;
êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:294:0041; âëàñíèê çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: Òîâàð-
èñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÍÒÐÀÊÒ 2007”, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä
35264171.

Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íîìåð ßÆ 006774
ç/ð 02-8-00203 â³ä 24.12.2008 ðîêó; ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: äëÿ
îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó; ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 598 êâ.ì; àäðåñà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: ì.Êè¿â, âóë.Ñòàðîíàâîäíèöüêà,21 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³; êàäàñ-
òðîâèé íîìåð 8000000000:82:294:0040; âëàñíèê çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: Òîâàðèñòâî ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÍÒÐÀÊÒ 2007”, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 35264171.

Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íîìåð ßÆ
006773 ç/ð 02-8-00204 â³ä 24.12.20Î8 ðîêó; ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè: äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó; ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 597 êâ.ì;
àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 23 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³; êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:294:0039; âëàñíèê çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: Òî-
âàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÊÎÍÒÐÀÊÒ 2007”, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä
35264171.

Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº Ëåâàíäîâñüêîãî Àíäð³ÿ Ëåîí³äîâè÷à ïðî
òå, ùî 18 áåðåçíÿ 2015 ðîêó î 16.00 Äí³ïðîâñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. 39 áóäå ðîçãëÿäàòèñü öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 755/1339/15-ö çà
ïîçîâíîþ çàÿâîþ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ” äî Ëåâàíäîâñüêîãî
Àíäð³ÿ Ëåîí³äîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ëåâàíäîâñüêèé Àíäð³é Ëåîí³äîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à,
îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â³äïîâ³äà÷à: ì.Êè¿â,âóë.Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà,5-á,êâ.71.

Ó âèïàäêó íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó âàøó â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Â. Ï. Êàòþùåíêî

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº Ãîðîâîãî Â’ÿ÷åñëàâà Ïåòðîâè÷à ïðî òå,
ùî 18 áåðåçíÿ 2015 ðîêó î 15.30 Äí³ïðîâñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà, çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà 3, êàá. 39 áóäå ðîçãëÿäàòèñü öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 755/508/15-ö çà
ïîçîâíîþ çàÿâîþ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ” äî Ãîðîâîãî Â’ÿ÷åñëàâà
Ïåòðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ãîðîâèé Â’ÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à, îñòàííº
â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â³äïîâ³äà÷à: ì. Êè¿â. áóë. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 3-à, êâ. 27.

Ó âèïàäêó íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó âàøó â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Â. Ï. Êàòþùåíêî

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðèâàòèçàö³¿

äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó.

Âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè.Çâåðòàòèñÿ

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìîñêîâñüêà, 37/2,

ê³ìí. 11, òåë. 254-50-35.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåí-
íÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (ïðîâ. Ñ³÷íåâèé, 9, 280-02-20), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè
364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 77,4 êâ. ì öîêîëüíîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 49 íà Ïðåäñëàâèíñüê³é äëÿ ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê
òà êîíôåðåíö³é ç ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 30.11.2014 — 12349,17 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåí-
äè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèç-
íà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Âàðò³ñòü
îá’ºêòà îðåíäè 1481900 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ
Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â (êð³ì ï. 2) — 2 ðîêè 364 äí³.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè äëÿ îá'ºêòà ï. 2 — 1 ð³ê (ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè
á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äî-
êóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî
ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó

ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿

îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàí-
íÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ

ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò

îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðå-
ìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáó-
äèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî
ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæ-
íèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
-êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ

(çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1, 2, 3) ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàí-

êðóòñòâî;
- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñ-

ò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1, 2, 11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëî-

ãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
4.Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåí-

äíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóð-
ñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåê-
â³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 25.03.2015 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
êàá. 523 î 14.30.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè,
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçè-
ö³ÿ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³). Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðè-
äè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ — ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ
ïðî îá'ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü
(áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç
íàïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿".

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — 19.03.2015.
(êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôî-
íè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.— ÷ò. ç 9.00
äî 18.00; â ï'ÿò.— ç 9.00 äî 16.45.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�КП�від�26.02.2015�№�224�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни���березні�2015�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�березня�2015�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

113,79 22,76 136,55 138,72 27,74 166,46

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№749�від�23.05.2014)

34,95 6,99 41,94 34,95 6,99 41,94

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 28,45 5,69 34,14 34,68 6,94 41,62

Інші��одини�доби 113,79 22,76 136,55 138,72 27,74 166,46

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�18.00
з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�18.00�до�22.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåííÿ ïóíêò³â ó ÁÅÐÅÇÍ² 2015 ðîêó ç 19.00 äî 5.00.
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Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð

îðåíäíî¿
ïëàòè ãðí
(áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí 

Ðåêâ³çèòè 
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ ïî ïåðåðîáö³ íåðóäíèõ áóäìàòåð³àë³â (ò. 400-02-38)

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,22 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Ñòåöåíêà, 20, ê.1 (1 ïîâåðõ)
Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 4015,43 8030,86

ð/ð: 26001001029470, Áàíê: ÏÀÒ "ÊÁ "Õðå-
ùàòèê", ÌÔÎ: 300670, ªÄÐÏÎÓ: 05456733

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 15 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 468-23-29)

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,50 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. ²ëë³íñüêà, 3/7 ë³ò. À 3 ê. (1 ïîâåðõ)
Áóôåò, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 4547,66 9095,32

ð/ð: 35412001001000, ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà,
ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 26199074

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (ò. 234-23-24)

3.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 49,30 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Áóëãàêîâà, 13 ë³ò.À (1,2 ïîâåðõè, ï³äâàë)
Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 2295,35 4590,70

ð/ð: 2600067759,
Áàíê: ÀÁ "Óêðãàçáàíê" ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 320478 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 42,00 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Ãàðìàòíà, 31 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)
Áëàãîä³éíà àáî ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ

1 ãðí íà
ð³ê

2,00

5.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 66,00 êâ. ì çà

àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîíãàäçå, 20 ë³òåð Â' (1 ïîâåðõ, ï³äâàë)
Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ àáî

ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â
3878,42 7756,84

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 84,10 êâ. ì çà

àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîíãàäçå, 20 ë³òåð Â' (1 ïîâåðõ, ï³äâàë)
Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ àáî

ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â
4942,05 9884,10

7.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 44,30 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Ãíàòà Þðè, 9 ë³ò. À (1,2 ïîâåðõè, ï³äâàë)

Âèñòàâêà îáðàçîòâîð÷î¿ ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ â Óêðà¿í³ 1509,96 3019,92

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹3 (ò. 540-95-25)

8.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 12,00 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Ï.Çàïîðîæöÿ, 26, ê. 3 (1 ïîâåðõ)
Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
1157,70 2315,40

ð/ð: 35428201049630, Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèº-
âà ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 05415958

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷íèé îíêîëîã³÷íèé öåíòð (ò. 424-67-10)

9.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 22,41 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõîâèííà, 69 ê.1 (1 ïîâåðõ)
Àïòåêà (àïòå÷íèé ïóíêò), ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè,

â ò.÷. âèãîòîâëåí³ â óìîâàõ àïòåêè
3291,29 6582,58

ð/ð: 35425201054543, Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì.Êèº-
âà ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 13697965

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (ò. 254-65-20)

10.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,00 êâ. ì

çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 61 Â (1 ïîâåðõ)

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ àáî
ïðîäàæ òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó, àáî ðîçì³ùåííÿ òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ ïîñ-
ëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ, ëàì³íóâàííÿ äîêóìåíò³â àáî ïðîäàæ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðî-
äóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â, ë³öåíçîâàíî¿ â³äåî- òà àóä³î ïðîäóêö³¿, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ

äëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

601,39 1202,78

ð/ð: 26005000516786,
Áàíê: ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùàòèê"

ÌÔÎ: 300670 
ªÄÐÏÎÓ: 23390156

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹3 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 242-22-91)

11.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,00 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 12 (2 ïîâåðõ)
Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
1054,32 2108,64

ð/ð: 35426003000987, Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèº-
âà ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 019937847

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1 (ò. 564-52-54)

12.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 75,13 êâ. ì

çà àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, 121 ê.1 (1 ïîâåðõ)
Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 

(ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ë³öåíç³éíèõ óìîâ)
7264,81 14529,62

ð/ð: 35421201025156,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì.Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 01981738

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê" (ò.417-34-26)

13.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 63,80 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16(1 ïîâåðõ)
Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 11310,61 22621,22

ð/ð: 260073012507,
Áàíê: ÏÀÒ "Ïðàéì-Áàíê"

ÌÔÎ: 300669 
ªÄÐÏÎÓ: 05587843

14.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,00 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (2 ïîâåðõ)
Ïåðóêàðíÿ 5203,46 10406,92

15.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,20 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)
Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 2630,96 5261,92

16.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 17,00 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)
Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 3440,25 6880,50

17.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 42,00 êâ.ì

çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)
Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿

ãðóïè (ïðîäàæ ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿)
7604,75 15209,50

18.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,00 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)
Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿

ãðóïè (õë³áîáóëî÷íà ïðîäóêö³ÿ)
5354,24 10708,48



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, íåõàé æèòòºâå ñóä-

íî ðóõàºòüñÿ çà òå÷³ºþ ïî-

ä³é,à âè ïàðàëåëüíî âëàø-

òîâóéòå ñâÿòêîâ³ ðîçâàæàëüí³ çà-

õîäè òà çàéìàéòåñÿ òèì, äî ÷îãî

ëåæèòü äóøà: òâîð³òü, êîõàéòåñÿ,

îãîðòàþ÷è ëþáîâ’þ íàâêîëèøí³é

ñâ³ò.

ÒÅËÜÖ², äîâîäüòå äî ê³í-

öÿ çàäóìàíå òà íàñîëî-

äæóéòåñÿ ïëîäàìè ñâîº¿

ïðàö³. Ï³êëóéòåñÿ ïðî ðîäèíó, äå-

ìîíñòðóþ÷è âç³ðåöü äáàéëèâîãî

ãîñïîäàðÿ,òóðáîòëèâîãî ñ³ì’ÿíèíà.

Áèòè áàéäèêè ï³ä ð³äíèì äàõîì —

óïóñêàòè ùàñëèâ³ ìîæëèâîñò³, ÿê³

äàþòüñÿ Íåáåñàìè. ßêùî ä³éìàòè-

ìå ðîìàíòèçì,ñåíòèìåíòàëüí³ñòü—

ñïðÿìîâóéòå ¿õ íà ïîë³ïøåííÿ ëþ-

áîâíèõ âçàºìèí, çàðàç âàøå ñåð-

öå ïàëàº âèñîêèìè æåðòîâíèìè

ïî÷óòòÿìè, ùî íå óñ³ì äàíî.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ïèòàííÿ ôà-

õîâîãî óäîñêîíàëåííÿ,

êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ º ãî-

ëîâíèìè íà ÷àñ³, ïðîòå ñüîãîäí³

ìîæíà äîçâîëèòè ñîá³ ïîãóëÿòè, çà-

ïàëèòè òâîð÷èé ôåºðâåðê ³ îòðè-

ìàòè êàéô â³ä óëþáëåíîãî çàíÿòòÿ,

ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç äðóçÿìè, âëàøòó-

âàòè ³íòèìíå ïîáà÷åííÿ, ïîñëóõà-

òè ðîìàíòè÷íó ìóçèêó àáî ïîäè-

âèòèñÿ ö³êàâèé ô³ëüì.

ÐÀÊÈ, àòìîñôåðà äíÿ

ñïðèÿòèìå ðåàë³çàö³¿ áà-

æàíü. Ðîçêîøóéòå! Ñë³ä

ïðÿìóâàòè òóäè, äå âåëåëþäíî, âè

êëþ÷îâà ô³ãóðà ó ðîçâàæàëüí³é

êîìïàí³¿ ÷è òðóäîâîìó êîëåêòèâ³,

äå ñë³ä ïðîÿâèòè ñåáå ç íàéêðà-

ùîãî áîêó, ïðîäåìîíñòðóâàòè ïðè-

ðîäíó óí³êàëüí³ñòü, çàâîþâàòè ïðè-

õèëüí³ñòü òà àâòîðèòåò ïóáë³êè.

ËÅÂÈ, ãàðìîí³çàö³ÿ ïàðò-

íåðñüêèõ ñòîñóíê³â íà ï³ä-

ãðóíò³ âçàºìîâ³ääà÷³ â

ñïðàâàõ, ³íòèì³ º ïðîâ³äíîþ. ² ÿê-

ùî ³íøà ñòîðîíà äèêòóº óìîâè, íå

áóíòóéòå, ï³äêîðÿéòåñÿ âèìîãàì,

òàê òðåáà, ïîò³ì âñå êîìïåíñóºòü-

ñÿ.

Ä²ÂÈ, ïîä³¿ äíÿ ìîòèâî-

âàí³ êàðì³÷íî, ñàìå æ³íêè

òà îï³êóíè âèñòóïëÿòü â ðîë³ áóìå-

ðàíãà çà ïðîâèíè òà äîïóùåí³ ðà-

í³øå ïîìèëêè. Ïîñòàðàéòåñÿ óñà-

ì³òíèòèñÿ òà â³äãîðîäèòèñÿ â³ä ìèð-

ñüêî¿ ñóºòè, îäíàê ïàì’ÿòàéòå, ùî

ï³äòðèìêà áàëàíñó ³íòåðåñ³â ó ïàðò-

íåðñòâ³ ìàº áóòè íà ÷³ëüíîìó ì³ñ-

ö³.

ÒÅÐÅÇÈ, í³êîãî íå ïðåñèí-

ãóéòå, âè êîðîë³ íà ñâÿò³

æèòòÿ,äèðèãóéòå íà ñâ³é ëàä òàì,äå

ñåðöå ïðàãíå êîõàííÿ! Îäíàê ó

ñëóæáîâ³é ñôåð³ íå ï³ääàâàéòåñÿ

êðàñèâèì ³ëþç³ÿì ùîäî ìàéáóò-

íüîãî, òóò ñë³ä ï³äêîðèòèñÿ ðîáî-

òîäàâöÿì, ³íòó¿òèâíî ï³äëàøòîâó-

âàòèñÿ ³ íå áîÿòèñÿ çâàëèòè íà ñå-

áå øèðîêå êîëî çîáîâ’ÿçàíü.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, â ðîë³ ðåæè-

ñåðà òà àêòîðà íà ïóáë³ö³

âè íåïåðåâåðøåí³, òâîð³òü ñöåíà-

ð³¿ ðîçâàã íà âëàñíèé ðîçñóä, îä-

íàê íå ïåðåäàéòå êóò³ ìåäó, ³íàê-

øå çàâàëèòå äîðó÷åíó ðîáîòó, êîí-

òðîëþéòå êðàñèâ³ ôàíòàç³¿ õîëîä-

íèì ðîçóìîì.ßêùî âèêëè÷å íà êè-

ëèì øåô, ïðîäåìîíñòðóéòå ôàõî-

âó îá³çíàí³ñòü, ñóìí³âó ùîäî âàøî¿

ä³ëîâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ íå ïîâèí-

íî ó íüîãî âèíèêàòè. Íà ïîõâàëó

«êëþâàòè» áåçãëóçäî, òî ³ëþç³ÿ.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ñïðèéìàþòü ñâ³ò

÷åðåç ïðèçìó âëàñíèõ ³äå-

àë³â.ßêùî âè º îñîáîþ äó-

õîâíî ðîçâèíåíîþ,ðåë³ã³éíîþ,íà-

ä³ëåíîþ ìóäð³ñòþ, íåñòàíäàðòíèì

ìèñëåííÿì, âèøóêàíèì ãóìîðîì,

ë³ïøîãî ñï³âáåñ³äíèêà, äðóãà, ñî-

þçíèêà, íàñòàâíèêà, ñ³ì’ÿíèíà ãî-

ä³ é ÷åêàòè.Àâòîðèòåò íåïîðóøíèé.

Ò³ëüêè òàê ìàº áóòè! Áî öüîãî ðî-

êó (äî ñåðïíÿ) Òâîðåöü âàì ñòâî-

ðþº áëàãîäàòí³ óìîâè äëÿ ðîçâèò-

êó, äå íèöå «ÿ» íå çäàòíå âåðõîâî-

äèòè.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ âîëîä³þòü íàä-

çâè÷àéíèì ìàã³÷íèì âïëè-

âîì íà îòî÷åííÿ. Òîæ ðè-

çèêîâ³ ñèòóàö³¿ íå ïðèâ³ä äëÿ ïà-

í³êè, ñòðåñîâà äèíàì³êà äíÿ — ÷ó-

äîâèé òîí³ê, óäà÷à íèí³ ïîñì³õàº-

òüñÿ ìèëîñåðäíèì, áëàãîðîäíèì ³

òèì, õòî ãîòîâèé â åêñòðåìàëüíó

ìèòü íå áóòè áîÿãóçîì, à ìóæíüî

âçÿòè ñèòóàö³þ ï³ä êîíòðîëü. Âè-

êîíàéòå äàí³ îá³öÿíêè, ðîçïëàò³òü-

ñÿ ç áîðãàìè, íå ñë³ä çëîâæèâàòè

ùåäð³ñòþ ïîêðîâèòåë³â, íà ÿêèõ

íèí³ òàëàíèòü, áî äóæå ñêîðî òà

ìàííà Íåáåñíà çàê³í÷èòüñÿ.

ÂÎÄÎË²¯—÷óäîâ³ ïñèõîëî-

ãè, çäàòí³ ìàí³ïóëþâàòè òà

âèòè â³ðüîâêè ç ïàðòíåð³â

(øëþáíèõ,ä³ëîâèõ) íà ñâ³é ëàä,ïðî-

òå ãðà â îäí³ âîðîòà íèí³ íå çàïëà-

íîâàíà, âñå ìàº áóòè ñïðàâåäëèâî:

ïðèãîòóéòåñÿ äîêëàñòè ìàêñèìóì

çóñèëü, àáè âàø³ ñóïóòíèêè ïî÷ó-

âàëèñÿ íå ï³äêàáëó÷íèêàìè, à

ñïðàâæí³ìè ëèöàðÿìè-ãåðîÿìè!

ÐÈÁÈ, áàæàííÿ ñòàòè íàé-

êðàùèìè, ï³äíÿòèñÿ íàä

þðáîþ,áóòè ó ïåðøèõ ëà-

âàõ º ö³ëêîì îðãàí³÷íèì äëÿ âàøî-

ãî ºñòâà. Òîìó êîëè º òâîð÷³ ³äå¿,

ìåðù³é ¿õ îáì³çêóéòå, à âò³ëåííÿ

áóäå ï³çí³øå. Íà ñëóæáîâ³é àðåí³ º

ïë³äí³ øàíñè ñÿéíóòè òâîð÷èì ìèñ-

òåöòâîì ³ ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîþ

êàäðîâó ö³íí³ñòü êåð³âíèöòâó.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 741 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 98 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +1o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

ãîðîñêîï

3 áåðåçíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 3 áåðåçíÿ

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 40305
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÐÎÑ²ÉÑÜÊÈÉ äèêòàòîð ïðîäîâ-
æóº íàäèõàòè òâîð÷ó ñï³ëüíîòó
âñüîãî ñâ³òó íà ñòâîðåííÿ ï³ñåíü
ïðî ñåáå. Òàê, íåùîäàâíî àâ-
ñòð³éñüêèé ãóðò RAMMELHOF çàïè-
ñàâ ï³ñíþ «Wladimir (Put Put Putin)»
òà ñòâîðèâ ÿñêðàâèé êë³ï íà íå¿.
Ãîëîâíèì ãåðîºì ï³ñí³ ñòàâ ðîñ³é-
ñüêèé ïðåçèäåíò, ÿêîãî ìóçèêàí-
òè ïîð³âíÿëè ç ï³âíåì.

Äîñë³âíî íàçâà ï³ñí³ ïåðåêëà-
äàºòüñÿ ÿê «Âîëîäèìèð (Ïîêëà-
ä³òü, ïîêëàä³òü Ïóò³íà)». Îäíàê ³í-
øà ö³êàâà ìîâíà îñîáëèâ³ñòü ïîëÿ-
ãàº ùå â òîìó, ùî «Puten» í³ìåöü-
êîþ — öå «³íäèê», à ñëîâàìè «put,
put, put» í³ìö³ êëè÷óòü êóðåé.

«Ï³ñíÿ ïîâ’ÿçàíà íàñàìïåðåä
³ç òàêèì ÿâèùåì, ùî íàâ³òü ó ñó-
÷àñíèõ ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ
êðà¿íàõ âåëèêà ÷àñòèíà íàñåëåí-
íÿ æàäàº ñèëüíîãî êåð³âíèöòâà
(íàïðèêëàä, «Ìàìî÷êà» â Í³ìå÷-
÷èí³, àáî Îáàìà â ÑØÀ, ÷è Ïóò³í
â Ðîñ³¿). Öå ëÿêàº íàñ, ³ ìè âèñòó-
ïàºìî ïðîòè. Ìè áà÷èìî çàãðî-
çó äëÿ äåìîêðàò³¿»,— ãîâîðÿòü
ìóçèêàíòè â àíîòàö³¿ äî êîìïî-
çèö³¿.

Ó òåêñò³ ìóçèêàíòè ñòàâëÿòü

ðèòîðè÷íå çàïèòàííÿ, ÿê âèçíà-
÷èòè, â ÷îìó ð³çíèöÿ ì³æ äèêòà-
òóðîþ ³ äåìîêðàò³ºþ. Àâòîðè êîì-
ïîçèö³¿ òàêîæ ñòâåðäæóþòü, ùî âñ³
ñóñ³äè Ðîñ³¿ — íà êîðîòêîìó ïî-
â³äêó ó Ïóò³íà, êð³ì Óêðà¿íè. Ïî-
âåðíåííÿ Êðèìó àâñòð³éö³ íàçâà-
ëè áåçöåðåìîííèì. Êð³ì òîãî, àâ-
òîðè çãàäàëè ïðî àìåðèêàíñüêî-
ãî çðàäíèêà Åäâàðäà Ñíîóäåíà,
ÿêèé âò³ê ó Ðîñ³þ, çàõîïèâøè ç ñî-
áîþ âàë³çó ç êîìïðîìàòîì.

Ó êàäð³ ç’ÿâëÿþòüñÿ òàíêè, êó-
ðè é ñàì³ ó÷àñíèêè ãðóïè â øàï-
êàõ-âóøàíêàõ. Ìóçèêàíòè âèñòó-

ïàþòü íà òë³ ïàëàþ÷îãî ñëîâà «äå-
ìîêðàò³ÿ», ñêëàäåíîãî ç äåðåâ’ÿíèõ
áðóñê³â.

Ö³êàâî, ùî âïåðøå îáðàçëèâ³
ï³ñí³ ïðî Ïóò³íà ïî÷àëè ñòâîðþâà-
òè ñàìå â Óêðà¿í³. Çîêðåìà ôóò-
áîëüí³ ôàíàòè ïðèäóìàëè íåöåí-
çóðíèé õ³ò, ÿêèé çàâîþâàâ ñâ³ò ³
ÿêèé íå ÷óëè ò³ëüêè íåìîâëÿòà.
Õî÷à â ñàì³é Ðîñ³¿ òàìòåøí³ «òâîð-
÷³» ëþäè íàìàãàþòüñÿ ïî-ëàêåé-
ñüêè ñòâîðþâàòè âåëè÷àëüí³ ï³ñ-
í³ ñâîºìó êóìèðó, àëå, ÿê çàâøå, ó
íèõ âèõîäèòü íåäîëóãå, íóäîòíå
é áðèäêå ñêàâ÷àííÿ �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Âñåñâ³òí³é äåíü ïèñüìåííèêà
1669 —ãåòüìàí Äåì’ÿí Ìíîãîãð³øíèé óêëàâ óãîäó ç ìîñ-

êîâñüêèìè ïîñëàìè (Ãëóõ³âñüê³ ñòàòò³), ÿêà îáìåæóâàëà

êîçàöüêó àâòîíîì³þ òà íå äîçâîëÿëà Óêðà¿í³ ñàìîñò³é-

íî¿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè.

1866 — ó Êèºâ³ â³äêðèòî ïóáë³÷íó á³áë³îòåêó (òåïåð —

Íàö³îíàëüíà ïàðëàìåíòñüêà á³áë³îòåêà Óêðà¿íè).

1918 — ï³ñëÿ àêòèâ³çàö³¿ â³éñüêîâèõ ä³é êðà¿í-ó÷àñíèöü

×åòâåðíîãî ñîþçó (Í³ìå÷÷èíà,Àâñòðî-Óãîðùèíà,Òóðå÷÷è-

íà ³ Áîëãàð³ÿ) ïðîòè Ðàäÿíñüêî¿ Ðîñ³¿ îñòàííÿ áóëà çìó-

øåíà ï³äïèñàòè ó Áðåñò-Ëèòîâñüêó ñåïàðàòíèé ìèðíèé

äîãîâ³ð íà óìîâàõ, çàïðîïîíîâàíèõ ñóïðîòèâíèêàìè —

Ðîñ³ÿ âòðà÷àëà ìàéæå 1 ì³ëüéîí êâàäðàòíèõ ê³ëîìåòð³â

òåðèòîð³¿.Âîíà âèçíàëà íåçàëåæí³ñòüÓêðà¿íè ³ Ô³íëÿíä³¿,

ìèðíèé äîãîâ³ð Óêðà¿íè ç Í³ìå÷÷èíîþ,âòðà÷àëà Ïîëüùó,

Åñòîí³þ,Ëàòâ³þ ³ Ëèòâó, Ãðóç³þ òà ðÿä â³ðìåíñüêèõ îáëàñ-

òåé, ÿê³ ïåðåõîäèëè äî Òóðå÷÷èíè. Îäíàê ï³ñëÿ Ëèñòîïà-

äîâî¿ ðåâîëþö³¿ 1918 ðîêó ó Í³ìå÷÷èí³ Ðîñ³ÿ â îäíîñòî-

ðîííüîìó ïîðÿäêó àíóëþâàëà Áðåñòñüêèé äîãîâ³ð,ó 1919

ðîö³ çàâîþâàëà Óêðà¿íó ³ Ãðóç³þ, ó 1939-ìó çàõîïèëà ÷àñ-

òèíó Ïîëüù³, à â 1940 ðîö³ — ïðèáàëò³éñüê³ ðåñïóáë³êè.Ó

1991 ðîö³ Ãðóç³ÿ,Åñòîí³ÿ,Ëàòâ³ÿ,Ëèòâà ³ Óêðà¿íà ïðîãîëî-

ñèëè íåçàëåæí³ñòü ³ âèéøëè ç³ ñêëàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

1993 — ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êðàâ÷óê ïðèñâî¿â 

92-ð³÷íîìó ñï³âàêîâ³ ²âàíó Êîçëîâñüêîìó ïî÷åñíå çâàí-

íÿ «íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè».

1994 — Óêðà¿íà ³ ÑØÀ ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî äðóæáó ³

ñï³âðîá³òíèöòâî.

Àâñòð³éö³ ñòâîðèëè íîâèé æîðñòêèé êë³ï 
ïðî «àëüôà-ï³âíÿ» Ïóò³íà
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