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Ç «Òóðáîòîþ» ïðî íàñ
Áóëî îäíå ïèòàííÿ, ÿêå ïîºäíàëî çàë,—

öå òóðáîòà ïðî êèÿí. Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðî-
ãðàìà «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà
2016—2018 ðîêè áóëà óõâàëåíà ï³ñëÿ ïàë-
êî¿, àëå êîíñòðóêòèâíî¿ äèñêóñ³¿ 105 ãîëî-
ñàìè «çà».

Äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ô³íàíñóâàí-
íÿ çàõîä³â òà ïðîãðàì íàäàííÿ ð³çíèõ âèä³â
äîïîìîãè êèÿíàì ó 2016 ðîö³ â îáñÿç³ 1 ìëðä
82 ìëí 506 òèñ. 900 ãðí. Ç íèõ, çà ñëîâàìè äî-
ïîâ³äà÷à, äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Þð³ÿ Êðèêóíîâà,240 ìëí
295 òèñ. 30 ãðí áóäå ñïðÿìîâàíî íà îäíîðà-
çîâó àäðåñíó ñîö³àëüíó ìàòåð³àëüíó äîïîìî-
ãó äî ñâÿò, 95 ìëí 24 òèñ. 20 ãðí —íà ñîö³àëü-
íó äîïîìîãó ó÷àñíèêàì ÀÒÎ òà ÷ëåíàì ¿õí³õ
ñ³ìåé, ïîíàä 5 ìëí ãðí — íà îçäîðîâëåííÿ
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, ³íâàë³ä³â òà «÷îð-
íîáèëüö³â», 554 ìëí 859 òèñ. 400 ãðí — íà
êîìïåíñàö³þ ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó, ïîíàä 38
ìëí ãðí — íà çàñîáè ñêëàäíîãî ïðîòåçóâàí-
íÿ,ðåàá³ë³òàö³¿,ïåðåñóâàííÿ òà ³íäèâ³äóàëü-
íî¿ ã³ã³ºíè.Íà îäíîðàçîâó àäðåñíó ñîö³àëüíó
ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó îêðåìèì êàòåãîð³ÿì êè-
ÿí âèä³ëåíî çàãàëîì 773,8 ìëí ãðí.

Âî¿íè ÀÒÎ: ïàì’ÿòàºìî òà ï³äòðèìóºìî
Ñîë³äíèé ïàêåò ïèòàíü ïëåíàðíîãî çàñ³-

äàííÿ Êè¿âðàäè ñòîñóâàâñÿ ï³äòðèìêè âî¿í³â
ÀÒÎ òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ðîäèí.Àëå íà ñàìîìó ïî-
÷àòêó ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ìåð Êèºâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî âðó÷èâ ïåðøèõ 20 ñåðòèô³êàò³â
íà êâàðòèðè ÷ëåíàì ðîäèí çàãèáëèõ âî¿í³â
ÀÒÎ òà ïîðàíåíèì ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é.
Äåïóòàòè âøàíóâàëè ãåðî¿â âñòàâàííÿì.

«Ìè ïîâèíí³ øàíóâàòè ¿õí³é ïîäâèã ³ ¿õ-
íþ ïàì’ÿòü íå ò³ëüêè ñëîâàìè, à êîíêðåòíè-
ìè ñïðàâàìè. Òîìó ñüîãîäí³ ïåðåäàºìî 20
êâàðòèð ðîäèíàì çàãèáëèõ êèÿí — âî¿í³â
ÀÒÎ,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.— Öå íàé-
ìåíøå, ùî ìè ìîæåìî äëÿ âàñ çðîáèòè».

Öèì óøàíóâàííÿ ãåðî¿â ÀÒÎ íå îáìå-
æèëîñÿ. Ó ïðîãðàì³ «Òóðáîòà» ïåðåäáà÷å-
íî 6,6 ìëí ãðí äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ (â³êîì äî 7 ðîê³â). Ùå 17,2 ìëí
ãðí ïðîãðàìîþ ó 2016 ðîö³ ñïðÿìîâóºòüñÿ
íà êîìïëåêñíó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó äî-
ïîìîãó êèÿíàì — ó÷àñíèêàì ÀÒÎ, ÷ëåíàì
¿õí³õ ðîäèí.

Äåïóòàòè âíåñëè çì³íè äî äâîõ âàæëè-
âèõ äîêóìåíò³â ùîäî âî¿í³â ÀÒÎ. Éäåòüñÿ
ïðî êîðåêòèâè äî Ïîðÿäêó íàäàííÿ äîäàò-
êîâèõ ï³ëüã òà ãàðàíò³é ó÷àñíèêàì áîéîâèõ
ä³é íà ñõîä³ òà ÷ëåíàì ¿õí³õ ñ³ìåé. Äîïîâ³äà÷
³ç öüîãî ïèòàííÿ — êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî íàãîëîñèâ, ùî, êî-
ëè óõâàëþâàâñÿ äàíèé Ïîðÿäîê, íå çâåðíó-
ëè óâàãè íà ðîäèíè çàõèñíèê³â, êîòð³ çàðå-
ºñòðîâàí³ ó Êèºâ³, à ñàì âî¿í ÀÒÎ íà ìîìåíò
çàãèáåë³ — í³.

²íøà ïðàâêà äàíîãî äîêóìåíòà ñòîñóº-
òüñÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ðåºñòðó ó÷àñíèê³â ÀÒÎ
òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé. Âîëîäèìèð Áîíäà-
ðåíêî â³äçíà÷èâ, ùî Êè¿â íà ñüîãîäí³ — ºäè-
íå ì³ñòî â Óêðà¿í³, äå ïîâíîö³ííî ôóíêö³î-
íóº òàêèé ðåºñòð. Ïðîïîíóºòüñÿ, ùî ó÷àñíè-
êó ÀÒÎ, â³äîìîñò³ ïðî ÿêîãî ïåðåáóâàþòü ó
ðåºñòð³, íå ïîòð³áíî ùîð³÷íî îíîâëþâàòè
ïàêåò äîêóìåíò³â äëÿ îòðèìàííÿ ï³ëüã òà
ï³äòðèìêè. Îáèäâ³ ïîïðàâêè áóëè ïðîãî-
ëîñîâàí³.

Äðóãèé ïàêåò êîðåêòèâ ñòîñóºòüñÿ äîïî-
ìîãè ðîäèíàì Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Éäåòü-
ñÿ ïðî ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿ òà ï³äòðèìêó äà-
íî¿ êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ ñàìå ç ìóí³öèïàëü-
íîãî (êè¿âñüêîãî) áþäæåòó. Âñòàíîâëåíî áà-
çîâèé ïàêåò: ùîð³÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìî-
ãà, ùîì³ñÿ÷íà âèïëàòà ä³òÿì, ïîêðèòòÿ âè-
òðàò íà ÆÊÏ, îñâ³òí³ ãàðàíò³¿ òà êîìïåíñà-
ö³ÿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ. Òàê,
ùîì³ñÿ÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ñêëàäå
2 500 ãðí, êîìïåíñàö³ÿ ïîñëóã ÆÊÃ — â³ä 340
äî 1 083 ãðí, âèïëàòà íà ä³òåé äî 18 ðîê³â —
3 000 ãðí. Ïåðåäáà÷åíî êîìïåíñàö³¿ íà îñâ³-

òó òà ë³êóâàííÿ. Ï³äòðèìêà ñòîñóâàòèìåòü-
ñÿ 27 ðîäèí Ãåðî¿â, ÿê³ â³ääàëè íàéäîðîæ-
÷å — æèòòÿ çà Óêðà¿íó.

Ðàéðàäè íå ïðîéøëè
À îò äâà ïðîåêòè ð³øåíü ïðî ðàéðàäè íå

ä³ñòàëè íàëåæíî¿ ï³äòðèìêè, ïîïðè ïîë³-
òè÷í³ áàòàë³¿. Ïðèíöèïîâ³ â³äì³ííîñò³ ïðî-
åêò³â òàê³: ïðîåêò Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ïðîïîíóº
çâåðíóòèñÿ äî ÖÂÊ çà ðîç’ÿñíåííÿìè ùîäî
ïîðÿäêó òà òåðì³í³â ïðèçíà÷åííÿ äàòè ïåð-
øèõ âèáîð³â äî ðàéðàä, ïðîåêò òðüîõ ôðàê-
ö³é — äî ÖÂÊ ïðèçíà÷èòè äàòó âèáîð³â äî
ðàéðàä.

Ðîçá³æíîñò³ âèíèêëè ñàìå ùîäî ðîç’ÿñíåíü.
Ïðåäñòàâíèêè ôðàêö³é «Áàòüê³âùèíà», «ªä-
í³ñòü», «Ñàìîïîì³÷» ³ «Ñâîáîäà» íàïîëÿãàëè
íà òîìó, ùî ðàéðàäè òðåáà îáðàòè ÿêíàé-
øâèäøå. Îêð³ì ³íøîãî, öå äîçâîëèòü ³ ñà-
ìèì ãðîìàäÿíàì â÷èòèñÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ÿê óïîðÿäêîâóâàòè âëàñí³ òåðèòîð³¿. Çîêðå-
ìà Ñåðã³é Ãóñîâñüêèé çàóâàæèâ, ùî «ºäèíèé
âàð³àíò äîâåñòè ñèòóàö³þ äî ëàäó, äàòè ñîá³
ðàäó ³ ìîæëèâ³ñòü ì³ñòÿíàì óïðàâëÿòè ³ âî-
ëîä³òè åôåêòèâíî ñâî¿ì ì³ñòîì — öå ÿêðàç
òîé ñàìèé ïðèíöèï ñóáñèä³àðíîñò³, êîëè âñ³
ð³øåííÿ, ÿê³ ìîæóòü ïðèéíÿòèñÿ íà ëîêàëü-
íîìó ð³âí³, ïðèéìàþòüñÿ. Âñå, ùî íå ìîæå,—
ïåðåäàºòüñÿ íàãîðó, ³ òàì ïðèéìàþòüñÿ ñòðà-
òåã³÷í³ ð³øåííÿ». Äåöåíòðàë³çàö³ÿ ä³éñíî
ïîòð³áíà, à â ì³ñò³ Êèºâ³, äå ðàéîí äîð³âíþº
ïðèáëèçíî îáëàñíîìó öåíòðó, öå àáñîëþò-
íî ïîòð³áíà ð³÷, òîìó «Áàòüê³âùèíà» áóäå
íàïîëÿãàòè ðàçîì ç ³íøèìè, ùîá ìè éøëè
øëÿõîì äåöåíòðàë³çàö³¿, çàóâàæèâ äåïóòàò

Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî. Éîãî êîëåãà Îëåê-
ñàíäð Îìåëü÷åíêî çâåðíóâ óâàãó, ùî íå ïî-
òð³áíî í³ â êîãî í³÷îãî ïèòàòè, îñê³ëüêè çà-
êîíîäàâ÷î ì³ñüêà ðàäà ìàº ïîâíîâàæåííÿ
óòâîðþâàòè ðàéðàäè ³ ïðèçíà÷àòè âèáîðè:
«Ì³ñòî Êè¿â â àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëü-
íîìó óñòðî¿ ïðèð³âíÿíî äî îáëàñò³. Ðàéî-
íè — öå àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüí³ îäè-
íèö³.À ÿê ìîæå áóòè îäèíèöÿ áåç îðãàíó ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ?». À Þð³é Ñèðîòþê íàâ³òü
ïðèïóñòèâ,ùî ïåâí³ ôðàêö³¿ ó Êè¿âðàä³ ïðîñ-
òî íå õî÷óòü ä³ëèòèñÿ ãðîøèìà ç ìàéáóòí³-
ìè ðàéðàäàìè.

Íàòîì³ñòü ìåð ñòîëèö³ âèñëîâèâ ³íøó
äóìêó. «ª âåëèê³ çàãðîçè, òîìó ùî Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà ³ ðàéðàäè ìàòèìóòü îäí³ é ò³ ñà-
ì³ ïîâíîâàæåííÿ, àäæå äóæå áàãàòî ç íèõ
äóáëþþòüñÿ. ² öå ïðèçâåäå äî íåçäàòíîñò³
öèõ ðàä åôåêòèâíî ïðàöþâàòè. Óÿâ³òü, ùî
âè ñ³ëè â òàêñ³ ç äâîìà âîä³ÿìè, äå ó êîæíî-
ãî âëàñíå êåðìî. ßê äóìàºòå, öå åôåêòèâíî?
Ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ, âè âçàãàë³ í³êóäè
íå ïî¿äåòå»,—çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.Ïðåä-
ñòàâíèêè ôðàêö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü» âèñëîâëþ-
âàëè çàíåïîêîºííÿ òèì, ùî ðîç³ãðóºòüñÿ ïî-
ë³òè÷íà ³íòðèãà, îñê³ëüêè ôîðñóºòüñÿ ïèòàí-
íÿ âèáîð³â äî ðàéðàä áåç óòî÷íåííÿ ¿õí³õ
ïîâíîâàæåíü. Á³ëüøå òîãî, òàê³ îðãàíè ïå-
ðåòâîðÿòü ðàéîíè íà ðåñïóáë³êè,ïîãàíî êîí-
òðîëüîâàí³ ì³ñòîì.

Âî÷åâèäü,ó äåïóòàò³â òàêîæ âèíèêëè ñóì-
í³âè, îñê³ëüêè æîäåí ç äâîõ ïðîåêò³â íå íà-
áðàâ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â.

Òàê äåïóòàòè 3 áåðåçíÿ â³ääàâàëè íîð-
ìàòèâí³ áîðãè êèÿíàì �

Àðò-ï³äãîòîâêà äî ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè 3 áåðåçíÿ
íàãàäóâàëà àíàëîã³÷íó 25 òà
29 ëþòîãî: ï³êåòè, ãàñëà, àêòè-
â³ñòè. Öüîãî ðàçó ó÷àñíèêè ì³-
òèíã³â çàäîáðþâàëè «çëèõ äó-
õ³â» ñòîëè÷íî¿ ðàäè. Âî÷åâèäü,
äóõàì ÷àñòóâàííÿ ñïîäîáàëî-
ñÿ, áî ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ íà-
ðåøò³ âäàëîñÿ â³äêðèòè.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ô
îò

î 
Á

îð
èñ

à 
Ê

Î
Ð

Ï
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

Êè¿âðàäà â³ääàëà áîðãè êèÿíàì
� Äåïóòàòè óõâàëèëè âàæëèâ³ ñîö³àëüí³ ð³øåííÿ, àëå ïðîâàëèëè ïîë³òè÷íå

Ó÷îðà íà ñàìîìó ïî÷àòêó ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî âðó÷èâ ïåðøèõ 20 ñåðòèô³êàò³â íà êâàðòèðè ÷ëåíàì ðîäèí çàãèáëèõ âî¿í³â ÀÒÎ
òà ïîðàíåíèì ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму
в місті Києві на 2016 —2018 роки

Рішення Київської міської ради № 91/91 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%

їні», пункту 3 статті 8 та статті 12 Закону України «Про туризм», постанови Кабінету Міністрів України від 06
серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року», Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна —
2020», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2012 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії роз%
витку міста Києва до 2025 року» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

вит���т�ризм��в�м.�Києві�на�2016-2018�ро�и

(далі —�Про�рама),�що�додається.

2.�Визначити�Департамент�е�ономі�и�та�ін-

вестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�відповідальним�за�реалізацію�Про�рами.

3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

3.1.�При�форм�ванні�прое�тів�бюджет��міс-

та�Києва�та�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит���міста�Києва�на�2016�рі��та�наст�п-

ні�ро�и�передбачити�видат�и�на�ви�онання�Про-

�рами.

3.2.�Забезпечити�ви�онання�Про�рами�в�ме-

жах�за�ально�о�обся���видат�ів,�передбачених

��бюджеті�міста�Києва�на�відповідні�ро�и.

3.3.�Щорічно�в�термін�до�01�люто�о�подава-

ти�Київсь�ій�місь�ій�раді,�постійній��омісії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

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

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань���льт�ри,

т�ризм��та�інформаційної�політи�и�звіт�про�хід

ви�онання�Про�рами�та�ефе�тивність�реаліза-

ції�її�заходів.

4.�Взяти�до�відома,�що:

4.1.�Бюджетні�призначення�на�ви�онання

Про�рами�встановлюються�Департамент��е�о-

номі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�Держав-

ної�адміністрації)�та�співви�онавцям�Про�рами

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�бюджет

міста�Києва�на�відповідний�рі�.

4.2.�Заходи�Про�рами�ви�он�ються�в�межах

обся�ів,�передбачених���бюджеті�міста�Києва

та�Про�рамі�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�відповідний�рі�.

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

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

ради�з�питань���льт�ри,�т�ризм��та�інформаційної

політи�и�і�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.02.2016�№�91/91

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ КИЄВІ НА 2016 — 2018 РОКИ

ЗМІСТ

1.�Паспорт�Місь�ої�цільової�про�рами�розвит���т�ризм��в�місті�Києві�на�2016-2018�ро�и

2.�Вст�п

3.�Визначення�проблем,�на�розв’язання�я�их�спрямована�Про�рама

4.�Визначення�мети�Про�рами

5.�Об�р�нт�вання�шляхів�та�засобів�розв’язання�проблеми�обся�ів�та�джерел�фінанс�вання,

стро�ів�ви�онання�Про�рами

6.�Напрями�діяльності�про�рами,�перелі��завдань,�заходів�Про�рами�та�рез�льтативні�по�аз-

ни�и

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

8.�Заходи�з�реалізації�Місь�ої�цільової�про�рами�розвит���т�ризм��в�місті�Києві�на�2016-2018

ро�и

Київ�2016

1.�ПАСПОРТ�

Місь�ої�цільової�про�рами�розвит���т�ризм��в�місті�Києві�на�2016-2018�ро�и

2.�ВСТУП

На�сьо�одні�т�ризм�є�однією�з�провідних,�висо�оприб�т�ових�та�найбільш�динамічних��ал�зей

світово�о��осподарства.�Саме�том��Страте�ією�розвит���міста�Києва�до�2025�ро���т�ризм�ви-

значено�одним�з�пріоритетних�напрям�ів�соціально-е�ономічно�о�розвит���міста.�Специфічною

рисою�т�ристичної�сфери�є�те,�що�вона�поєдн�є�в�собі�щонайменше�50�с�міжних��ал�зей:���ль-

т�р�,�мистецтво,�на���,�освіт�,�спорт,��отельне��осподарство,�медицин�,�тор�івлю,�харч�вання,

транспорт,�зв’язо�,�фінанси,�поб�т,�б�дівництво�тощо.

С�часна�інд�стрія�т�ризм� —�одна�з�найбільш�швид�о�про�рес�ючих��ал�зей�світово�о��ос-

подарства.�Вплив�т�ризм��на�е�ономі���та�імідж�держав���світі�важ�о�недооцінити,�ос�іль�и�са-

ме�він�робить�вели�ий�внесо����зміцнення��онта�тів�і�нала�одження�міжнародних�зв’яз�ів,�ви-

ст�пає�ва�омим�фа�тором���зміцненні�авторитет��держави�та��ожно�о�о�ремо�о�міста�на�між-

народній�арені,�створює�імідж,�форм�є�національн���ідність,�стим�лює�розвито��світової�тор�ів-

лі,���манітарної�сфери,�міжнародно�о�співробітництва,�відродження���льт�рної�спадщини�та�тра-

дицій,�зал�чає�інвестиції,�розвиває�інфрастр��т�р��тощо.�Кожна��раїна,�ре�іон,�місто�нама�аю-

ться�пропа��вати�та�поп�ляриз�вати�свою�т�ристичн��привабливість.

Місто�Київ�я��столиця�У�раїни�є�найбільш�привабливою�та�поп�лярною�т�ристичною�дести-

нацією��раїни.�Київ�має�ви�ідне�е�ономі�о-�ео�рафічне�розташ�вання.�Через�Київ�проходять

найважливіші�залізничні,�автомобільні�ма�істралі�та�повітряні�траси��раїни,�що�надзвичайно�важ-

ливо�для�розвит���та�інтенсифі�ації�зовнішньое�ономічних�та���льт�рних�зв’яз�ів�міста.

Розташоване�на�межі�двох�природно-�ліматичних�зон�(Полісся�та�Лісостеп�),�м.�Київ�має�до-

статній�природно-рес�рсний�потенціал�для�розвит���місь�ої�а�ломерації,�висо���водозабезпе-

ченість,�значні�можливості�для�розвит���ре�реаційно�о��омпле�с��і���рортно�о��осподарства.

Київ�має�один�із�найбільших����раїні�істори�о-��льт�рний�потенціал.�На�йо�о�території�розта-

шовано�понад�2000�пам’ято��історії�та���льт�ри.�Серед�них�39 —�міжнародно�о�значення,�зо�-

рема,�зб�довані���ХІ-ХІІ�ст.�Софійсь�ий�собор�та��омпле�с�спор�д�Києво-Печерсь�о�о�націо-

нально�о�істори�о-��льт�рно�о�заповідни�а,�я�і�внесені�до�спис���всесвітньої�спадщини�ЮНЕСКО.

До�реєстр��національно�о���льт�рно�о�надбання�в�лючено�380�пам’ято��архіте�т�ри,�23�пам’-

ят�и�археоло�ії,�25�пам’ято��історії�і�9�пам’ято��мон�ментально�о�мистецтва.

У�місті�зосереджено�понад�100�м�зеїв,���том��числі�32�м�зеї�місь�о�о�підпоряд��вання�(фонд

більш�я��2�млн.�е�спонатів),�33�театри�та�театри-ст�дії,�53���льтові�спор�ди,�141�бібліоте�а,�19

�онцертних�ор�анізацій�і�самостійних�м�зичних��оле�тивів,�цир�.

У�місті�ф�н�ціон�ють�194��оле�тивних�за�лади�розміщення,�з�них�157��отелів�(29%�від�за�аль-

ної��іль�ості��отелів�в�У�раїні).�Т�ристичною�діяльністю�займаються�понад�2500�підприємств�

(24�%�від�за�альної��іль�ості�по�У�раїні).

Привабливість�м.�Києва�я��об’є�та�т�ризм��визначається�та�ими�фа�торами:

величезна�історична�і���льт�рна�спадщина�міста,�що�нерозривно�пов’язана�з�історією�і���ль-

т�рою�я����раїнців,�та��і�інших�слов’янсь�их�народів;

наявність�найбільшо�о�в�державі��отельно-т�ристично�о��омпле�с�;

наявність�бази�проведення�міжнародних��он�ресів,�симпозі�мів,�семінарів,�виставо�,�ярмар-

�ів,�фестивалів;

вели�ий�потенціал�для�розвит���пізнавально�о�та�подієво�о�т�ризм�;

найбільший�центр�православ’я —�перед�мова�розвит���релі�ійно�о�т�ризм�;

можливість�проведення�міжнародних�зма�ань�з�різних�видів�спорт��(спортивно-оздоровчий

т�ризм);

потенціал�розвит���е�о-т�ризм��(зелено�о�т�ризм�);

наявність�т�ристичних�об’є�тів,�внесених�до�спис���об’є�тів�світової�спадщини�ЮНЕСКО;

а�ваторія�Дніпра�є�основою�для�розвит���водних�видів�т�ризм�.

Врахов�ючи�вдале��еополітичне�положення,�можна�ствердж�вати,�що�м.�Київ�від�рите�я��для

іноземно�о,�та��і�для�вн�трішньо�о�споживача.�Том��щорічно�йо�о�відвід�ють�щонайменше�1,5

млн.�іноземних��ромадян.

Разом�з�тим,���зв’яз���з�с�спільно-політичними�подіями�в��раїні�з�2013�ро���значно�с�ороти-

лися�пото�и�я��до�У�раїни,�та��і�до�м.�Києва�зо�рема.�Та�,���2014�році�за�даними�Держпри�ор-

донсл�жби�У�раїни�Київ�відвідали�927,0�тис.�іноземних��ромадян,�що�на�41,84%�менше�ніж��

2013�році.

Стр��т�ра�в’їзд��іноземних��ромадян���2014�році

При�цьом�,�за�ладами�розміщення�с�ористалися�281,0�тис.�іноземців�(державна�статистич-

на�звітність�за�формою�№ 1-КЗР).�Це�свідчить�про�те,�що�не�всі�іноземні��ромадяни�с�ориста-

лись�за�ладами�розміщення,�а�та�ож�про�недос�оналість�статистичної�звітності,�адже�вона�не

обрахов�є�осіб,�я�і�проживали���родичів,�др�зів,�знайомих�тощо.�Разом�з�тим,�проведене��прав-

лінням�т�ризм��Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ан�ет�вання�доводить,�що�54�%�осіб�роз-

міщ�ються�в��отелях,�хостелах�тощо,�а�46�% —�в�інший�спосіб.�Том�,�аналіз�ючи�дані�держав-

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

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

Доручення першого заступника голови Київської міської
державної адміністрації І. Ніконова від 09.06.2015
№16970

3. Розробник Програми Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

4. Співрозробники Програми %

5. Замовник (відповідальний виконавець)
Програми

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) Програми Департамент суспільних комунікацій, Департамент
транспортної інфраструктури, Департамент міського
благоустрою та збереження природного середовища,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Департамент культури. Департамент фінансів.
Управління міжнародних зв'язків апарату, районні в місті
Києві державні адміністрації, КП "KM ТІЦ", КП "Плесо",
громадські організації

7. Термін реалізації програми 2016%2018 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми.

Всього, 
тис. грн

у тому числі, за роками, тис. грн

2016 2017 2018

9.1. Всього, у тому числі: 151 728,18 53 494,80 50 546,06 47 687,32

9.2. Кошти бюджету м. Києва 49 728,18 18 594,80 16 726,06 14 407,32

9.3. Кошти інших джерел 102 000,00 34 900,00 33 820,00 33 280,00
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ної�статистичної�звітності�за�формою�№ 1-КЗР�та�проведено�о�ан�ет�вання,�можна�зробити

висново�,�що���2014�році�м.�Київ�відвідали�520,0�тис.�іноземних�т�ристів,�з�я�их�281,0�тис.�б�-

ли�розміщені����отелях�та�хостелах,�а�239,0�тис.—�в�інший�спосіб.

У�2015�році�слід�зазначити�позитивн��динамі���в’їзд��іноземних��ромадян�до�м.�Києва.�Їх��іль-

�ість�за�9�місяців�2015�ро���збільшилась�на�17�%���порівнянні�з�анало�ічним�періодом�мин�ло-

�о�ро��.�При�збереженні�та�ої�динамі�и�і�далі�можна�очі��вати�збільшення�пото�ів�іноземних�т�-

ристів���2015�році�до�598,3�тис.�осіб,���2016 —�688,1�тис.�осіб,�а�в�2018�році —�до�910,0�тис.

осіб.�Та�ий�же�самий�зріст�можна�спро�ноз�вати�і�по�вн�трішнім�т�ристам:���2015�році —�1038,4

тис.�осіб,���2016�році —�1194,2,�а���2018�році —�1580,1�тис.�осіб.

Т�ристичні�пото�и�до�м.�Києва,�2012-2018�ро�и

Врахов�ючи,�що�за�даними�незалежних�е�спертів�та�рез�льтатами�відповідних�досліджень

�ожен�іноземець�витрачає�під�час�переб�вання�в�м.�Києві�в�середньом��100�євро�(2300��рн)

можна�спро�ноз�вати,�що�в�2018�році�при�середній�тривалості�переб�вання�4�дні,�вони�зали-

шать�в�столиці�У�раїни�біля�350�млн.�євро�(8,4�млрд.��рн).�При�цьом��на�сьо�одні�при�тривало-

сті�переб�вання�3,2�доби�іноземні�т�ристи�витрачають�3,8�млрд.��рн.

Та�ож,�за�е�спертними�оцін�ами�вн�трішній�т�рист�витрачає���Києві�в�середньом��650��рн

на�доб�,�том��при�тривалості�переб�вання�т�риста�4�дні�можна�очі��вати�їх�витрати���с�мі�4,1

млрд.��рн.

Врахов�ючи�існ�юч��позитивн��тенденцію�по�збільшенню�т�ристичних�пото�ів�до�м.�Києва�та

системне�ви�онання�заходів�Місь�ої�цільової�про�рами�розвит���т�ризм��в�місті�Києві�на�2016 —

2018�ро�и,�що�забезпечить�стабільний�зріст�пото�ів,�можна�очі��вати,�що�м.�Київ���2018�році

відвідають�2489,36�тис.�т�ристів,�а�столиця�отримає�дохід�від�них���розмірі�12,5�млрд.��рн�або

651,5�млн.�євро.�При�цьом��до�бюджетів�всіх�рівнів�може�надійти�понад�600�млн.��рн.

Витрати�т�ристів���м.�Києві�в�залежності�від�тривалості�переб�вання,�млрд.��рн

При�цьом�,�ос�іль�и�протя�ом�останніх�трьох�ро�ів�(о�рім�2014�ро��)�спостері�алася�пози-

тивна�динамі�а�з�надходження�до�бюджет��міста��оштів�від�справляння�т�ристично�о�збор�,

можна�розрахов�вати,�що�бюджет�м.�Києва���2018�році�отримає�понад�18�млн.��рн,�що�більше

ніж���2014�році�в�2,4�раз�.

Надходження�т�ристично�о�збор��за�2012—2018�ро�и,�млн.��рн

При�сприятливій�с�спільно-політичній�сит�ації�в�У�раїні�можна�очі��вати�збільшення��іль�о-

сті�робочих�місць���т�ристичних�підприємствах�та�за�ладах�розміщення�з�15,2�тис.�осіб���2014

році�до�26,7�тис.�осіб���2018�році.

Нестабільна�сит�ація���східній�частині�У�раїни,�а�та�ож�події�в�інших�ре�іонах�У�раїни�не�атив-

но�вплин�ли�на�за�альний�імідж�м.�Києва�та�ре�іонів�У�раїни�я��безпечних�для�т�ризм��та�від-

почин��.�На�сьо�однішній�день�не�ативний�імідж�безпе�и�ви�ли�ає�занепо�оєння�серед�потен-

ціальних�іноземних�т�ристів,�а�та�ож�є��оловною�переш�одою�для�подальшо�о�розвит���т�рис-

тичної�сфери.�Ос�іль�и�та�а�сит�ація�в�У�раїні�може�залишатися�протя�ом�тривало�о�період�,

вини�ає��остра�необхідність�в�проведенні�масштабної��ампанії�«Kyiv�Safe�&�Nice»,�я�а�по�ли�а-

на�по�ращити�та�відновити�імідж�м.�Києва�за��ордоном�я��безпечно�о�та�привабливо�о�т�рис-

тично�о�міста.�Для��спішно�о�проведення�зазначеної��ампанії�представни�и�т�ристично�о�се�-

тора�м.�Києва�мають�об’єднатись�та�тісно�співпрацювати�з�іншими���раїнсь�ими�т�ристичними

містами�та�партнерами�за��ордоном.

Крім�то�о,���зв’яз���з�висо�им�рівнем��он��ренції�серед�т�ристичних�міст�світ��м.�Київ�та�ож

потреб�є�проведення�та�их�заходів:

— чіт�о�о�позиціювання�м.�Києва�я��однієї�з��оловних�т�ристично-привабливих�європейсь�их

столиць,�а�та�ож�поп�ляризації�м.�Києва�я���ні�альної�дестинації�(Unique�Selling�Proposition/USP),

в�я�ій��армонійно�поєдн�ються�стародавнє�місто�з�ба�атотисячолітньою�історією�і�с�часний�ме-

�аполіс�зі�швид�им�темпом�життя�та�вели�ими�можливостями�для�бізнес�;

— промоції�м.�Києва�в�рам�ах�офіційно�о�т�ристично�о�бренд��столиці�«Київ —�місто,�де�все

починається».�Київ —�центр�зародження�слов’янсь�ої�д�ховності�та�столиця,�я�а�дала�світ��ви-

датних�діячів���льт�ри,�мистецтва,�на��и�та�літерат�ри.�Вже�ба�ато�століть�Київ�б�в�та�зали-

шається�перехрестям,�де�відб�ваються�зміни,�що�впливають�на�хід�історії�світ��в�цілом�;

— підвищення��он��рентоспроможності�т�ристично�о�се�тора�столиці,�а�саме:�по�ращення

рівня�я�ості�посл��,�що�надаються�т�ристам,�та�промоція�імідж��столиці�У�раїни�я��безпечно�о

міста�з�я�існими�посл��ами�та�невисо�ими�цінами�на�відпочино�,�проживання�та�харч�вання.

Провідні�європейсь�і�т�ристичні�міста�(Відень,�Мадрид,�Барселона)��спішно�ви�ористов�ють

�онцепцію�«Смарт�Сіті»�(Smart�City),�мета�я�ої�поля�ає���створенні�роз�мних,�с�часних,�техно-

ло�ічних�посл���для�міст�XXI�століття.�В�рам�ах�Місь�ої�цільової�про�рами�розвит���т�ризм��в

м.�Києві�на�2016 —�2018�ро�и�Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація���тісній�співпраці�з�пред-

ставни�ами�приватно�о�т�ристично�о�се�тора�та�а�тивною��ромадою�план�є�ви�ористати�пе-

редовий�європейсь�ий�досвід�та�втілити�с�часні�техноло�ічні�рішення.�Першим��ро�ом�стане

та��званий�«онлайн-бло�»,�я�ий�в�лючатиме�реалізацію�та�их�завдань:

— т�ристичний�портал�міста�Києва�(�тримання,�прос�вання�та

модернізація;�виведення�портал��на�перш��сторін���найбільших�пош��ових

інтернет-систем);

— мобільний�додато��«Kyiv�Mobile�Guide»�(створення�та�підтрим�а

роботи);

— т�ристична�ID-�арт�а��остя�міста�Києва.

Ос�іль�и�за�альна��іль�ість�подорож�ючих�т�ристів�до�м.�Києва�різ�о�с�оротилась,�однією�з

пріоритетних�сфер�розвит���т�ристичної�сфери�столиці,�на�сьо�однішній�день�є�розвито��вн�т-

рішньо�о�т�ризм�.�В��раїнах�Європейсь�о�о�Союз���іль�ість�вн�трішніх�т�ристів�с�ладає�щонай-

менше�2/3�від�за�альної��іль�ості�т�ристів,�в�той�час�я��в�м.�Києві�цей�по�азни��дося�ає�тіль�и

1/3.

3.�ВИЗНАЧЕННЯ�ПРОБЛЕМ,�НА�РОЗВЯЗАННЯ�ЯКИХ�СПРЯМОВАНА�ПРОГРАМА

Реалізація�Про�рами�спрямована�на�вирішення�а�т�альних�проблем�міста:

1.�Недос�онала�нормативно-правова�база,�за�онотворча�діяльність,�я�а�стрим�є�зал�чення

інвестицій�та�впровадження�с�часних�техноло�ій�т�ристичної�діяльності,�недостатньо�стим�лює

т�ристичний�бізнес.

2.�Відс�тність�фінансових�рес�рсів���державно�о�та�приватно�о�т�ристично�о�се�тора�через

�риз��в�сфері�е�ономі�и�та�т�ризм�.�Напри�лад,�фінанс�вання�розвит���т�ристичної�сфери�Від-

ня,�Берліна�становить�біля�11�млн.�євро,�Парижа —�7�млн.�євро,�Тель-Авіва —�2,5�млн.�євро,

Єр�салима —�6�млн.�євро.

3.�Не�ативний�імідж�безпе�и�на�іноземних�т�ристичних�рин�ах.

4.�Відс�тність�чіт�ої�мар�етин�ової�про�рами�розвит���т�ризм�.

5.�Низь�ий�рівень�розвит���т�ристичної�інфрастр��т�ри�міста.

6.�Низь�а�реалізація�т�ристично�о�потенціал��м.�Києва,�та��званих��ні�альних�пропозицій

(Unique�Selling�Proposition/USP).

7.�Подієвий�т�ризм�має�надзвичайно�вели�ий�потенціал.�Не�дивлячись�на�це,�є�низ�а�проб-

лем:�слаб�а�взаємодія�ор�анізаторів�найбільших�заходів���місті�та�стр��т�рних�підрозділів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�відс�тність�фінансової�та�ор�анізаційної�підтрим�и�від

міста,�відс�тність�єдино�о��алендарю�подій�на�рі����місті�та�їх�ор�анічно�о�поєднання�з�мар�е-

тин�овою�про�рамою�розвит���т�ризм�.

8.�Розвито��ділово�о�т�ризм�:�проблема�поля�ає���відс�тності�офіційно�о��онвеншн-бюро

міста�Києва,�я�е�би�презент�вало��онференц-�та�ділові�можливості�столиці�на�міжнародній�аре-

ні�та�зал�чало�до�міста�проведення�найбільших�подій.

9.�Недостатня��он��рентоспроможність�та�рівень��валіфі�ації�постачальни�ів�т�ристичних�по-

сл�����порівнянні�з�міжнародними�стандартами.

10.�Необхідність�вре��лювання�правових�норм�щодо�реєстрації�т�ристичних�операторів,��ідів

та�е�с��рсоводів.

11.�Відс�тність�т�ристичної�ор�анізації,�я�а�представляє�інтереси�приватних�т�ристичних��ом-

паній�м.�Києва,�в�рам�ах�державно-приватно�о�партнерства.

12.�Відс�тність��онцепції�розвит���вн�трішньо�о�т�ризм�.

13.�Низь�ий�рівень�співпраці�з�т�ристично�привабливими�містами�та�ре�іонами�У�раїни.

14.�Недос�онала�статистична�звітність.

4.�ВИЗНАЧЕННЯ�МЕТИ�ПРОГРАМИ

Основна�мета�Про�рами�поля�ає�в�створенні��он��рентоздатно�о��иївсь�о�о�т�ристично�о

прод��т�,�збільшенні�т�ристичних�пото�ів,�перетворенні�т�ризм��в�одн��з�найбільш�приб�т�о-

вих��ал�зей�е�ономі�и�Києва,�що�забезпечить�значний�внесо����соціально-е�ономічний�розви-

то��міста�шляхом�збільшення�дохідної�частини�бюджет��Києва�за�рах�но��подат�ових�та�валют-

них�надходжень,�приплив��інвестицій,�збільшення��іль�ості�робочих�місць,�а�та�ож�створення�спри-

ятливих��мов�для�відпочин���та�зміцнення�здоров’я�меш�анців�і��остей�міста�за��мов�збере-

ження�і�раціонально�о�ви�ористання���льт�рно-історичної�та�природної�спадщини�Києва.

Завдання�Про�рами:

1.�Розвито��т�ристичної�інфрастр��т�ри�для�по�ращення��мов�переб�вання�та�орієнт�вання

т�ристів�в�місті�(облашт�вання�місць�пар��вання,�стояно��та�місць�з�пино��т�ристично�о�транс-

порт�,�створення�мобільно�о�додат�а).

2.�Розроб�а�мар�етин�ової�про�рами�розвит���т�ризм��міста�Києва.

3.�Підвищення�рівня��он��рентоспроможності�та�я�ості�т�ристичних�посл���відповідно�до�с�-

часних�тенденцій�розвит���т�ристичної�сфери.

4.�Створення��он��рентоздатно�о��иївсь�о�о�т�ристично�о�прод��т�.�Нала�одження�співпра-

ці��правління�т�ризм��з�Департаментом�промисловості�та�розвит���підприємництва,�Департа-

ментом�транспортної�інфрастр��т�ри,�Департаментом���льт�ри�а�та�ож�представни�ами��о-

тельно�о,�ресторанно�о�та�т�ристично�о�се�тора�столиці,�в�том��числі�т�ристичними�операто-

рами�та�е�с��рсійними�бюро�з�метою�розроб�и�с�часно�о�т�ристично�о�прод��т��міста�Києва.

5.�Стим�лювання�розвит���столичних�м�зеїв�шляхом�нала�одження�співпраці��правління�т�-

ризм�,�Міністерства���льт�ри�У�раїни,�Департамент����льт�ри�КМДА,�м�зеїв�міста�Києва�різ-

них�форм�власності,�е�с��рсійних�бюро�та�т�ристичних�операторів�міста�Києва.�Метою�є�збіль-

шення�відвід�ваності�м�зеїв,�поп�ляризація�т�ристичних�можливостей�міста�Києва.

6.�Відновлення�імідж��м.�Києва�я��безпечно�о�т�ристично�о�напрям���на�міжнародном��рин-

��.

7.�Впровадження�та�збільшення��іль�ості�заходів�для�поп�ляризації�столиці�У�раїни�я���ні-

�ально�о�т�ристично�о�напрям��.

8.�Встановлення��ом�нально�о�т�ристично-інформаційно�о�центр��на�Майдані�Незалежності

та�а�тивізація�роботи�КП�«KM�ТІЦ».
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9.�Впровадження�заходів�щодо�розвит���вн�трішньо�о�т�ризм����тісній�співпраці�з�іншими�т�-

ристичними�містами�та�ре�іонами�У�раїни.

10.�Створення�офіційно�о��онвеншн-бюро�міста�Києва�в�рам�ах�розвит���ділово�о�т�ризм��сто-

лиці,�презентація�ділово�о�потенціал��столиці�на�міжнародній�арені.�Співпраця��правління�т�-

ризм��з�найбільшими��часни�ами�ділово�о�рин���міста,��ромадсь�ими�ор�анізаціями,�асоціаці-

ями�та�підписання�відповідно�о�меморанд�м�.

11.�Нала�одження�взаємодії�з�найбільшими�ор�анізаторами�заходів�столиці,�створення�єди-

но�о��алендарю�подій�для�міста�Києва�в�рам�ах�розвит���подієво�о�т�ризм�.�Співпраця�міста

та�приватно�о�се�тор��з�розроб�и�єдиної��онцепції�фестивально�о�р�х�,�та��звано�о�«обличчя»

міста,��оловних�подій�протя�ом�ро���в�місті�Києві —�«візитів�и»�столиці.

12.�По�либлення�співпраці�з�міжнародними�т�ристичними�ор�анізаціями�та�асоціаціями�дер-

жавно�о�та�приватно�о�хара�тер�.�Нала�одження�взаємодії�з�ре�іонами�У�раїни.�Мета —�стим�-

лювання�вн�трішньо�о�т�ризм�.�Проведення���місті�Києві�на�постійній�основі�все��раїнсь�их

�онференцій,�фор�мів,��р��лих�столів,�дис��сій�за��часті�представни�ів��ромадсь�ості,�асоціацій,

інших�ор�анізацій,�я�і�працюють���т�ристичній��ал�зі.�Завдання�в�лючає�робот��з�ре�іональни-

ми�т�ристичними�радами�та��ромадсь�істю.

13.�Надання�сприяння���створенні�т�ристичної�ор�анізації,�я�а�представлятиме�інтереси�при-

ватних�т�ристичних��омпаній�м.�Києва,�в�рам�ах�державно-приватно�о�партнерства:�ре�іональ-

ної�т�ристичної�ор�анізації —�«Київсь�а�т�ристична�асоціація».

14.�Підвищення�рівня�безпе�и�та��омфорт��т�ристів.

15.�Розроб�а��онцепції�«Смарт�Сіті»�в�рам�ах�Про�рами.

16.�Створення�т�ристично-інформаційних�бюро�У�раїни�за��ордоном�з�метою�представлен-

ня�т�ристично�о�потенціал����раїнсь�их�міст,�зо�рема�і�м.�Києва,�в�рам�ах�співпраці�з�т�ристич-

ними�містами�У�раїни.

17.�Під�отов�а�та�підписання�з�містами�та�ре�іонами�У�раїни�Меморанд�м��про�співпрацю��

сфері�т�ризм�.

5.�ОБГРУНТУВАННЯ�ШЛЯХІВ�І�ЗАСОБІВ�РОЗВ’ЯЗАННЯ�ПРОБЛЕМ,�ОБСЯГІВ�ТА�ДЖЕРЕЛ�ФІ-

НАНСУВАННЯ,�СТРОКІВ�ВИКОНАННЯ�ПРОГРАМИ

Відповідно�до�Державної�страте�ії�ре�іонально�о�розвит���на�період�до�2020�ро��,�затвер-

дженої�постановою�Кабінет��Ктіністрів�У�раїни�від�06�серпня�2014�ро���№ 385,�У�аз��Прези-

дента�У�раїни�від�12�січня�2015�ро���№ 5/2015�«Про�Страте�ію�стало�о�розвит���«У�раїна —

2020»,�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�15��р�дня�2012�ро���№ 824/7060),�для�дося�нення�зазначеної�мети�необхідно:

— вдос�оналити�стан�наявної�т�ристичної�інфрастр��т�ри;

— створити�нові�т�ристично�привабливі�об’є�ти�в�місті;

— забезпечити�належний�рівень�безпе�и�для�т�ристів;

— створити�мереж��с�часних�т�ристично-інформаційних�центрів;

— по�ращити�систем��орієнт�вання�в�місті�шляхом�встановлення�т�ристичних�в�азівни�ів�та

пілонів;

— забезпечити�а�тивн��іміджев���ампанію�міста�шляхом�проведення�прес-т�рів,�ре�ламних

�ампаній�та��часті�в�міжнародних�промоційних�вистав�ових�заходах;

— ор�аніз�вати�проведення�різноманітних�фестивалів,�направлених�на�висвітлення�т�ристич-

ної�привабливості�м.�Києва.

Об�р�нт�вання�про�нозних�обся�ів�та�джерел�фінанс�вання�завдань�та�заходів,�передбаче-

них�Про�рамою,�наведені�на�сторінці�22.

6.�НАПРЯМИ�ДІЯЛЬНОСТІ�ПРОГРАМИ,�ПЕРЕЛІК�ЗАВДАНЬ,�ЗАХОДІВ�ПРОГРАМИ�ТА�РЕЗУЛЬ-

ТАТИВНІ�ПОКАЗНИКИ

Перелі��основних�завдань�і�заходів�з�ви�онання�Про�рами�з�визначенням�обся�ів�та�джерел

фінанс�вання�наведено���додат���1�до�Про�рами,�я�ий�сформовано�відповідно�до�пріоритетів

Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

15��р�дня�2011�ро���№ 824/7060.

Розроб�а�пропозицій�щодо�внесення�в��становленом��поряд���змін�до�за�онодав-

чих�а�тів,�я�і�ре��люють�діяльність�т�ристичної�і���льт�рно-ре�реаційної�сфер�(здій-

снюватиметься�без�витрачання�бюджетних��оштів):

— внесення�змін�до�за�онодавчих�а�тів�щодо�направлення��оштів,�отриманих�від�справлян-

ня�т�ристично�о�збор�,�на�розвито��т�ристичної�сфери;

— відновлення�дозволів�на�право�здійснення�т�ристично�о�с�провод�;

— відновлення�ліценз�вання�т�ра�ентсь�ої�діяльності;

— передача�повноважень�з�ліценз�вання�т�роператорсь�ої�діяльності�та��ате�оризації�за�ла-

дів�розміщення�до�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання.

Вдос�оналення�нормативно-правової�бази,�модернізація�системи�збор�,�оброб�и

статистичної�інформації�про�т�ристичн���ал�зь:

— під�отов�а�та���ладання�міжре�іональних,�ре�іональних,��ал�зевих,�міжвідомчих�та�міжна-

родних���од�про�співпрацю���сфері�т�ризм��та���рортів,�що�спрямовані�на�створення�цивілізо-

вано�о�рин���т�ристичних�посл��;

— ор�анізація�обмін��досвідом�щодо�розвит���т�ристичної��ал�зі�з�містами�Відень,�Тбілісі,

Лондон,�Барселона,�Тель-Авів,�Берлін�та�Б�дапешт;

— створення�постійно�діючих�баз�пра�ти�и�та�стаж�вання�ст�дентів�і�спеціалістів�на�підпри-

ємствах�сфери�т�ризм��м.�Києва�та�за��ордоном;

— розроб�а�та�впровадження��омпле�сної�Про�рами�е�с��рсійно�о�обсл��ов�вання�ш�олярів

з��рах�ванням�ві�ових��ате�орій;

— модернізація�та�розвито��інформаційної�системи�моніторин��,�статистичної�оброб�и,�ана-

ліз��і�план�вання�т�ристичної�діяльності;

— проведення�соціоло�ічних�досліджень�т�ристичних�пото�ів�до�м.�Києва;

— ор�анізація�та�проведення�семінарів,�нарад�та�на��ово-пра�тичних��онференцій�з�питань

розвит���т�ризм��в�м.�Києві�із�зал�ченням�вітчизняних�та�іноземних�фахівців;

— проведення���місті�Києві�на�постійній�основі�все��раїнсь�их��онференцій,�фор�мів,��р��-

лих�столів,�дис��сій�за��часті�представни�ів��ромадсь�ості,�асоціацій,�інших�ор�анізацій,�я�і�пра-

цюють���т�ристичній��ал�зі.�Завдання�в�лючає�робот��з�ре�іональними�т�ристичними�радами

та��ромадсь�істю;

— ор�анізація�проведення�засідань�Міжвідомчої�місь�ої�ради�по�т�ризм��та�е�с��рсіях.

Реалізація�іміджевої�політи�и�в�т�ристичній�сфері:

— розроб�а�мар�етин�ової�про�рами�розвит���т�ризм��міста�Києва;

— розроб�а�та�впровадження�т�ристичної�ID-�арт�и��остя�міста�Києва�для�відвід�вання�об’є�-

тів�т�ристично�о�по�аз�,�м�зеїв,�оплати�транспортних�посл���тощо;

— розроб�а,�ви�отовлення�та�придбання�промоційної�ре�ламно-інформаційної�полі�рафічної

прод��ції�про�т�ристичні�можливості�м.�Києва;

— видання�поп�лярно�о�п�тівни�а�«Мій�Київ»;

— ор�анізація�ре�лами�т�ристичних�можливостей�м.�Києва�в�засобах�масової�інформації�та

на�зовнішніх�носіях�(розроб�а�ма�етів,�др���пла�атів,�розміщення�ре�лами);

— розроб�а�та�ви�отовлення�с�венірної�прод��ції,�в�том��числі�з�ло�отипом�м.�Києва�(«Ки-

їв —�місто,�де�все�починається»);

— створення�та�видання��алендаря�подій�м.�Києва;

— нала�одження�взаємодії�з�найбільшими�ор�анізаторами�заходів�столиці,�співпраця�міста

та�приватно�о�се�тора�з�розроб�и�єдиної��онцепції�фестивально�о�р�х�,�та��звано�о�«обличчя»

міста,��оловних�подій�протя�ом�ро���в�місті�Києві —�«візитів�и»�столиці;

— ви�отовлення�промо-роли�ів�про�м.�Київ,�в�том��числі�ци�л��інформаційних�сюжетів�та�до-

��ментальних�фільмів;

— �тримання,�прос�вання�та�модернізація��иївсь�о�о�т�ристично�о�портал��в�Інтернеті�та�ви-

ведення�портал��на�перш��сторін���найбільших�пош��ових�інтернет-систем;

— прос�вання�сторін�и�Київ�Т�ризм�(Kyiv�Tourism)���соціальних�мережах�(Facebook,�Vkontakte,

twitter,�Instagram�тощо);

— створення�та�підтрим�а�роботи�мобільно�о�додат�а�«Kyiv�Mobile�Guide»;

— ви�отовлення�та�встановлення�3D-�онстр��цій�ло�отип��міста�Києва�(«Київ —�місто,�де�все

починається»),�в�том��числі�в�аеропортах�та�на�во�залах�міста.

Розвито��та�вдос�оналення�т�ристичної�інфрастр��т�ри:

— встановлення�та�ре�ламно-інформаційна�підтрим�а��ом�нально�о�т�ристично-інформацій-

но�о�центр��на�Майдані�Незалежності;

— облашт�вання�та�обсл��ов�вання�35�місць�пар��вання,�стояно��і�з�пино��т�ристично-е�с-

��рсійно�о�транспорт��відповідними�дорожніми�зна�ами�та�розміт�ою�в�центральній�частині�

м.�Києва;

— встановлення�49�нових�та�оновлення�46�існ�ючих�в�азівни�ів�до�об’є�тів�е�с��рсійно�о�по-

�аз�,�в�т.�ч.�іноземними�мовами;

— встановлення�47�нових�та�оновлення�44�існ�ючих�стендів�(пілонів)�з�за�альномісь�ою,�мар-

шр�тно-�арто�рафічною�та�т�ристичною�інформацією�на�державній�та�іноземних�мовах;

— проведення�інвестиційно�о��он��рс��щодо�бла�о�строю�та�облашт�вання�зон�відпочин��

для�т�ристів;

— облашт�вання�пішохідних�зон�та�т�ристично�привабливих�місць:�на�Майдані�Незалежності,

в�л.�Хрещати�,�Софійсь�ій�та�Михайлівсь�ій�площах;

— розроб�а�пропозицій�щодо�створення�та�облашт�вання�велосипедної�т�ристичної�інфра-

стр��т�ри.

Ор�анізація�заходів�з�прос�вання�т�ристично�о�потенціал��міста�Києва�в�У�раїні�та�за

�ордоном:

— розвито��вистав�ової�діяльності�в�м.�Києві�та��часть�в�міжнародних�вистав�ових�заходах�за

�ордоном�з�проведенням�промо�ампаній,���том��числі�міжнародних�та�національних�т�ристич-

них�вистав�ах,�салонах�та�ярмар�ах�(UITT,�UITM,�ІТВ,�ВІТ,�ЕІВТМ,�WTM,�«The�New�York�Times

Travel�Show»,�IMEX,�TT�Warsaw,�MATKA,�ADVENTUR,�Baltour,�ExpoBatumi,�COTTM,�«Познань»�та

інших);

— ор�анізація�ре�ламно-інформаційних�т�рів�для�представни�ів�т�ристичної��ал�зі�та�ЗМІ�до

м.�Києва;

— інформаційна�підтрим�а�прес-т�рів�до�столиці�ж�рналістів�вітчизняних�та�зар�біжних�ЗМІ;

— ор�анізація�та�проведення�промо-т�рів�за��ордоном�для�презентації�т�ристично�о�потен-

ціал��м.�Києва;

— проведення�щорічних�заходів�спортивно-оздоровчо�о�т�ризм��(чемпіонати,�зма�ання,�ес-

тафети�тощо�з�техні�и�різних�видів�а�тивно�о�т�ризм�);

— створення�т�ристичних�представництв�за��ордоном�для�ор�анізації�т�ристичних,�ділових,

��льт�рно-пізнавальних,�розважальних�можливостей�міста�Києва;

— під�отов�а�та�проведення�заходів�до�Всесвітньо�о�дня�т�ризм��та�Дня�т�ризм��в�У�раїні;

— ор�анізація�міжнародної�співпраці�з�Всесвітньою�т�ристичною�ор�анізацією�(ЮНВТО)�та

сплата�відповідно�о�членсь�о�о�внес��.

Розвито��та�вдос�оналення�роботи�КП�«KM�ТІЦ»:

— створення�та�забезпечення�роботи��арячої�телефонної�лінії�для�т�ристів;

— створення�сл�жби�юридичної�та�інформаційної�допомо�и�т�ристам���місті�Києві;

— створення�роз’яснювально�о�довідни�а�по�роботі�з�іноземними�т�ристами�та�проведення

відповідних�навчань�для�поліції�м.�Києва;

— наповнення�та�прос�вання�т�ристично�о�портал��м.�Києва;

— розміщення�т�ристичної�інформації�на�зовнішніх�носіях,�зо�рема�на�в�азівни�ах�та�стен-

дах�(пілонах);

— забезпечення�ф�н�ціон�вання�т�ристично-інформаційних�центрів�на�залізничном��во�за-

лі,�в�аеропортах�«Бориспіль»,�«Київ»;

— забезпечення�ф�н�ціон�вання�т�ристично-інформаційно�о�центр��на�Майдані�Незалежно-

сті;

— прос�вання�та�промоція�т�ристично�о�ло�отипа�«Київ —�місто,�де�все�починається»;

— розроб�а�та�впровадження�т�ристичної�ID-�арт�и��остя�м.�Києва.

Розвито��подієво�о�т�ризм�:

Подієвий�т�ризм�є�перспе�тивним�видом�т�ризм��з�невичерпним�рес�рсним�потенціалом.

Розроб�а�та�проведення�зна�ових�заходів���льт�рно�о�хара�тер�,�а�та�ож�нових�свят�ових�про-

�рам�дасть�змо���зал�чити�більш�широ�ий��онтин�ент�т�ристів�та�надасть�т�ристичній�інд�стрії

пот�жно�о�імп�льс��для�прис�орено�о�розвит��:

— ор�анізація�та�проведення�м�зичної�події�міжнародно�о�рівня�«Atlas�Weekend»;

— ор�анізація�новорічно-різдвяно�о�селища�в�місті�Києві;

— ор�анізація�промоційно�о�заход��«Новий�Рі��на�Софії»;

— ор�анізація�та�проведення�фестивальної�про�рами�«12�подій�в�Києві»;

— ор�анізація�та�проведення�днів�Harley-Davidson�в�Києві;

— ор�анізація�та�проведення�фестивалю�«Писан�овий�Рай»;

— проведення�Днів�Києва�за��ордоном;

— ор�анізація�проведення�Днів�Європи���м.�Києві;

— ор�анізація�та�проведення�мистець�их,�х�дожніх�та�фотовиставо����міжнародних�аеропор-

тах�найбільших�т�ристичних�міст;

— ор�анізація�та�проведення�фестивалю�вишивано�;

— ор�анізація�перехресної�промоції�міста�Києва�з�т�ристичними�дестинаціями�в�У�раїні�та�за

�ордоном.

Розвито��ділово�о�та��он�рес-т�ризм�:

Діловий�т�ризм�може�значно�пожвавити�е�ономі���м.�Києва,�а�тивіз�вати�зв’яз�и�столиці�з

ре�іонами�У�раїни�і�зар�біжжя.

Для�перетворення�м.�Києва�на�центр�ділово�о�т�ризм��необхідно�вирішити�ба�ато�завдань:

по-перше,�пов’язаних�зі�зміною�співвідношення�ціна/я�ість���бі��зниження�вартісної�с�ладової,

а�по-др��е,�з�вирішенням�питань�безпе�и�т�ристів.

Кон�ресовий�та�вистав�овий�т�ризм�дає�змо����ни�н�ти�та�ої��острої�проблеми�в�т�ризмі�я�

сезонний�чинни�.�Збільшення��іль�ості�виставо��і�ярмар�ів,�проведення�міжнародних��он�ре-

сів,�розширення��ола�їх��часни�ів�та�створення�с�часних��он�рес-центрів�стане�базою�для�роз-

вит���в�м.�Києві�ділово�о�т�ризм�.

Важливою��мовою�розвит����он�ресово�о�т�ризм��є�періодичне�видання�спеціалізовано�о

довід�ово�о��атало����он�рес-посл�����м.�Києві.�При�форм�ванні�ділово�о�се�мента�рин���слід
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врахов�вати�іміджеві�фа�тори,�я�і�сприяють�ефе�тивності�відповідних�заходів.

Крім�то�о,�для�розвит���цьо�о�вид��т�ризм��необхідно�створення�офіційно�о��онвеншн-бю-

ро�міста�Києва�в�рам�ах�розвит���ділово�о�т�ризм��столиці,�презентація�ділово�о�потенціал��сто-

лиці�на�міжнародній�арені.�А�та�ож�співпраця��правління�т�ризм��з�найбільшими��часни�ами

ділово�о�рин���міста,��ромадсь�ими�ор�анізаціями�та�асоціаціями.

Подальшо�о�розвит���потреб�є�інсентів-�(заохоч�вальний)�т�ризм,�що��р�нт�ється�на��оле�-

тивних�відвід�ваннях�м.�Києва�з�е�с��рсійною�метою�та�на�поїзд�ах�працівни�ів�підприємств�і

�станов���т�ристичні�зони�для�відпочин��.�Перспе�тивність�цьо�о�вид��т�ризм��визначається

різноманітною�стр��т�рою�споживчо�о�попит��на�т�ристичні�посл��и.

Дотримання�безпе�и�при�наданні�т�ристично-е�с��рсійних�посл���потреб�є�своєчасно�о�ство-

рення�в�стр��т�рі�ГУ�МВС�У�раїни���м.�Києві�спеціалізовано�о�підрозділ��т�ристичної�м�ніципаль-

ної�міліції,�я�ий�відповідатиме�за�безпе���т�ристів�та�здійснюватиме��онтроль�за�проведенням

е�с��рсій�особами,�я�і�мають�на�це�відповідний�дозвіл,�за�поселенням�т�ристів���приватних

�вартирах�особами,�що�не�мають�на�це�відповідно�о�дозвол�.

Пра�ти�а�створення�та�их�спеціалізованих�підрозділів�існ�є�в�ба�атьох��раїнах�світ��і�ре�омен-

д�ється�Всесвітньою�т�ристсь�ою�ор�анізацією.

Розвито��е�с��рсійної�справи:�

Основними�завданнями�розвит���е�с��рсійної�справи�в�м.�Києві�мають�стати:

— розширення�та�вдос�оналення�темати�и�е�с��рсій�для��иян�і��остей�міста;

— форм�вання�мережі�замісь�их�транспортних�е�с��рсій;

— розроб�а��омпле�сної�Про�рами�е�с��рсійно�о�обсл��ов�вання�ш�олярів�і�ст�дентів;

— створення�е�с��рсійних�про�рам�для�різних��ате�орій�е�с��рсантів;

— ор�анізація�е�с��рсійно-інформаційних�п�н�тів���різних�районах�м.�Києва;

— під�отов�а,�перепід�отов�а�та�підвищення��валіфі�ації�е�с��рсоводів�та��ідів-пере�ладачів,

їх�атестація;

— ор�анізація�та�проведення�на��ово-пра�тичних��онференцій�і�цільових�семінарів�з�е�с��р-

сійно-методичної�проблемати�и;

— �оординація�діяльності�та�підтрим�а��ромадсь�их�об’єднань�е�с��рсійних�працівни�ів;

— ор�анізація�та�проведення�щорічних��он��рсів�на�най�ращ��е�с��рсію;

— розроб�а�е�с��рсійно�о�маршр�т��«Все�починається�в�Києві».�

Особливо�варто�зазначити,�що�в�е�ономічном��відношенні�е�с��рсія�є�найбільш�рентабель-

ною�(11-12�%)�с�ладовою�столично�о�т�рпрод��т�.�

Готельне��осподарство:

Най�острішою�проблемою�в��отельном���осподарстві�міста�є�необхідність�диверсифі�ації�та

спеціалізації�пропозицій�посл����остинності.�Нині�немає�статистичних�даних�щодо�ви�ористан-

ня�житлово�о�се�тора�в�т�ристичних�цілях,�зо�рема�даних�про�здавання�житла�іноземцям.

Рин�ові�відносини�за�острили�старі�й�спричинили�нові�соціально-е�ономічні�проблеми���сфе-

рі��отельно�о��осподарства:�недос�онале�державне�ре��лювання,�застаріле�техноло�ічне�за-

безпечення,�низь�а�я�ість�посл��,�нестача��валіфі�ованих��адрів,�недостатня�ре�лама�тощо.

За�алом�матеріально-технічний�стан��отелів�Києва,�за�винят�ом�висо�о�ласних��отелів,�не

відповідає�міжнародним�стандартам.

Готельне��осподарство�міста�потреб�є�зал�чення�інвестицій.�Місь�а�влада�вживає�заходів

для�створення�сприятливо�о�інвестиційно�о��лімат��та�а�тивно�о�зал�чення��оштів�іноземних�ін-

весторів�до�розвит����отельно�о��осподарства,�розб�дови�інфрастр��т�ри�міста.

Потреб�ють�відродження�на�я�існо�новом��рівні��емпін�и�та�мотелі�для�автот�ристів.

Вини�ає�необхідність�розроблення�правил�надання�і�поряд����онтролю�за�я�істю��отельних

посл�����м.�Києві.

Вартість��отельних�посл�����Києві�досить�висо�а�й�постійно�зростає,�а��омфорт�та�сервіс�від-

стають�від�міжнародних�вимо�.�Це�з�мовлено�та�ими�е�ономічними�чинни�ами,�я��інфляція,

підвищення�цін�на��ом�нальні�посл��и,�зростання�подат�ово�о�тис���тощо.

Розвито��матеріально-технічної�бази��отельно�о��осподарства�стрим�ється�існ�ючою�недос-

�оналою�подат�овою�системою.�Зменшення��іль�ості�подат�ів�і�обов’яз�ових�платежів�до�бю-

джет��дасть�змо���знизити�ціни�на�посл��и�або�спрям�вати�частин��подат�ів�на�розвито���отель-

них�підприємств�та�підвищення��валіфі�ації�працівни�ів.

Існ�ючі�недолі�и�в��отельном���осподарстві�потреб�ють�здійснення�серії�заходів,�а�саме:

— запровадження�системи�обов’яз�ової�сертифі�ації��отельних�посл��,�що�надають�с�б’є�-

ти�підприємниць�ої�діяльності,�незалежно�від�форм�власності�та�відомчої�належності;

— проведення�мар�етин�ових�досліджень�з�вивчення�я�ості�посл���підприємств��отельно�о

�осподарства;

— розроблення��омпле�с��заходів�щодо�створення�і�ф�н�ціон�вання�малих�підприємств��

сфері��отельно�о��осподарства;

— сприяння�завершенню�робіт�з�ре�онстр��ції�та�б�дівництва��отелів,��отельно-офісних�цен-

трів�і��емпін�ів.

Реалізація�заходів�Про�рами�передбачає�тісн��взаємодію�із�м�зеями,�за�ладами�харч�вання,

розміщення,�освіти�різних�форм�власності�та�підпоряд��вання�на�засадах�державно-приватно-

�о�партнерства.

Ви�онання�Про�рами�дасть�можливість�створити��мови�для�по�ращення�обсл��ов�вання�т�-

ристів���місті,�модерніз�вати�інфрастр��т�р��та�забезпечить:

— збільшення�т�ристичних�пото�ів�до�міста�до�2,5�млн.�осіб;

— збільшення�середньої�тривалості�переб�вання�т�ристів���місті�до�4�діб;

— збільшення�надходжень�від�т�ристично�о�збор��до�місь�о�о�бюджет��м.�Києва�до�15�млн.

�рн;

— по�ращення�імідж��міста�(ор�анізація�міжнародних�прес-,�промо-т�рів,�ви�отовлення�про-

мо-роли�ів�про�м.�Київ);

— зал�чення�вітчизняних�та�іноземних�інвестицій�в�розвито��т�ристичної

сфери�м.�Києва;

— розвито��т�ристичної�інфрастр��т�ри�(ор�анізація�дозвілля��остей,�встановлення�інфор-

маційних�стендів,�дорожніх�зна�ів�тощо);

— взаємодію�з�іншими�ре�іонами�У�раїни�щодо�взаємно�о�розвит���т�ристично�о�се�тора.

По�азни�и�очі��ваних�рез�льтатів,�я�і�передбачається�дося�ти�в�рез�льтаті�реалізації�завдань

та�заходів�Про�рами,�наведені���додат���1�до�Про�рами.

1.2. Витрати на посилення та просування інтернет%присутності
м. Києва

тис. грн 1021,40 869,40 869.40

1.3. Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної
інфраструктури

тис. грн 6 190,80 4 764,84 2 564,66

1.4. Витрати на вдосконалення нормативно%правової бази та
модернізацію системи збору, обробки статистичної
інформації про туристичну галузь

тис. грн 580,00 470,00 470.00

1.5. Витрати на організацію заходів з просування туристичного
потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном

тис. грн 6 642,30 6 330,80 6 330,80

1.6. Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП "KM ТІЦ" тис. грн 1 246,40 1 057,12 728,56

1.7. Витрати на розвиток готельного господарства м. Києва тис. грн 100,00 100,00 100.00

1.8. Витрати на розвиток подієвого туризму тис. грн 32 344,00 32 294,00 3 1 994,00

2. Продукту

Кількість промоційної рекламно%інформаційної
поліграфічної продукції про туристичні можливості 
м. Києва

од. 20 000 20 000 20 000

Кількість київських туристичних порталів (адаптивність) од. 1 1 1

Кількість комунальних туристично%інформаційних центрів
на Майдані Незалежності

од. 1 1 1

Кількість вказівників до об'єктів екскурсійного показу, 
в т. ч. іноземними мовами

од. 25 24 0

Кількість стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно%
картографічною та туристичною інформацією на
державній та іноземних мовах

од. 16 16 15

Кількість соціологічних досліджень туристчиних потоків до
м. Києва

од. 3 3 3

Кількість виставкових заходів од. 8 8 8

Кількість рекламно%інформаційних турів для
представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва

од. . 10 10 10

Кількість маркетингових досліджень готельного ринку 
м. Києва

од. 3 3 3

Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів, ярмарків
та інших заходів)

од. 20 20 20

3. Ефективності

Середні видатки на розробку, виготовлення та придбання
одного примірника промоційної рекламно%інформаційної
поліграфічної продукції про туристичні можливості 
м. Києва

тис. грн 0,062 0,062 0,062

Середні видатки на модернізацію київського туристичного
порталу

тис. грн 250,00 148,00 148,00

Середні видатки на встановлення та рекламно%
інформаційну підтримку одного комунального
туристично%інформаційного центру на Майдані
Незалежності

тис. грн 1 323,00 178,56 89,28

Середні видатки на встановлення одного вказівника до
об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами

тис. грн 39,86 40,32 0,00

Середні видатки на встановлення стендів (пілонів) з
загальноміською, маршрутно%картографічною та
туристичною інформацією на державній та іноземних
мовах

тис. грн 117,77 137,33 91,36

Середні видатки на проведення одного соціологічного
дослідження туристичних потоків до м. Києва

тис. грн 100,00 100,00 100,00

Середні видатки на участь в одному виставковому заході тис. грн 387,50 387,50 387,50

Середні видатки на проведення одного рекламно%
інформаційного туру для представників туристичної галузі
та ЗМІ до м. Києва

тис. грн 70,00 70,00 70.00

Середні видатки на проведення одного маркетингового
дослідження готельного ринку м. Києва

тис. грн 33,33 33.33 33,33

Середні видатки на проведення одного заходу подієвого
туризму (фестивалю, ярмарку тощо)

тис. грн 1617,24 1614,70 1599.70

4. Якості

Динаміка збільшення кількості іноземних туристів, що
відвідують м. Київ

% 15,01 15,00 15

Динаміка збільшення середньої тривалості перебування
туристів

% 5,88 5,56 5,26

Динаміка збільшення кількості робочих місць в
туристичній галузі

% 24,84 15,02 15,48

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Роки

2016 2017 2018

1. Витрат

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: тис. грн 53 494,80 50 546,06 47 687,32

Коштів з міського бюджету тис. грн 18 594,80 16 726,06 14 407,32

Коштів, залучених з інших джерел тис. грн 34 900,00 33 820,00 33 280,00

1.1 Витрати на реалізацію іміджевої політики в туристичній
сфері

тис. грн 5 369,90 4 659,90 4 629,90

Фінанс�вання�Про�рами�здійснюватиметься�за�рах�но���оштів,�що�передбачаються���бюдже-

ті�м.�Києва�на�відповідні�ро�и�для�ви�онання�Про�рами,��оштів�інвесторів,�власних��оштів�під-

приємств,�а�та�ож�інших�джерел,�не�заборонених�за�онодавством.

Обся�и�фінанс�вання�Про�рами��точнюються�під�час�с�ладання�прое�т��бюджет��міста�Києва

на�відповідний�рі����межах�видат�ів�для�ви�онання�о�ремих�заходів�Про�рами,�та�в�цілом��за�Про-

�рамою.

Про�нозні�обся�и�фінанс�вання�на�2016 —�2018�pp.�становлять�151 728,18�тис.��рн,���т.�ч.�за

рах�но�:

— місцево�о�бюджет��— 49 728,18�тис.��рн;

— інших��оштів —�102 000,00�тис.��рн.

7.�КООРДИНАЦІЯ�ТА�КОНТРОЛЬ�ЗА�ХОДОМ�ВИКОНАННЯ�ПРОГРАМИ

Координацію�та��онтроль�ви�онання�заходів�та�Про�рами�в�цілом��здійснює�перший�заст�п-

ни���олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції).

Відповідальний�ви�онавець�Про�рами�що�вартально�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає

за�звітним�періодом,�надає�до�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

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

тань���льт�ри,�т�ризм��та�інформаційної�політи�и��за�альнен��інформацію�про�стан�ви�онання

Про�рами.

Відповідальний�ви�онавець�Про�рами�щоро���здійснює�об�р�нтован��оцін���рез�льтатів’�ви-

�онання�Про�рами�та���разі�потреби�розробляє�пропозиції�щодо�доцільності�продовження�за-

ходів,�в�лючення�додат�ових�заходів,��точнення�по�азни�ів,�обся�ів�і�джерел�фінанс�вання,

стро�ів�ви�онання�заходів.

Після�за�інчення�термін��реалізації�Про�рами�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�Про�рами.

По�азни�и�рез�льтативності�ви�онання�заходів�Про�рами
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№ Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)  

Заходи програми  
Строк

виконання
заходу  

Виконавці
Джерела

фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування , тис. гривень Очікуваний результат

усього  за роками

2016 2017 2018
1. Реалізація

іміджевої
політики в
туристичній
сфері   

Розробка та впровадження міської туристичної ID�картки
гостя м. Києва, виготовлення промоційної та сувенірної
продукції, організація реклами туристичних можливостей
міста Києва, створення та видання календаря подій,
виготовлення промо�роликів, виготовлення та
встановлення 3�д конструкцій логотипу міста Києва,
організація перехресної промоції міста Києва з іншими
туристичними дестинаціями

2016� 2018    Департамент
економіки та
інвестицій  
КП «KM ТІЦ»  

Державний бюджет Позиціонування міста Києва як
європейської туристичної
столиці, збільшення кількості
туристів в місті Києві на 20%
щорічно

Місцеві бюджети 11 719,70 3 999,90 3 869,90 3 849,90

Інші джерела 2 940,00 1 370,00 790,00 780,00

Разом 14 659,70 5 369,90 4 659,90 4 629,90

2. Посилення та
просування
інтернет*
присутності міста
Києва  
(У тому числі
через туристичний
портал, мобільний
додаток та
соціальні мережі)

Модернізація київського туристичного порталу
(адаптивність) та технічна  підтримка, переклад
сайту,утримання серверу, забезпечення роботи домену в
зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових
системах, забезпечення контекстної реклами, просування
сторінки Київтуризм у соціальних мережах, створення
мобільного додатка

2016� 2018  Департамент
економіки та
інвестицій  
КП «KM ТІЦ»  

Державний бюджет Розширення можливостей
отримання інформації про місто
Київ 
Виведення інтернет�порталу на
перші позиції пошукових систем 
Осучаснення надання
туристичних послуг та каналів
комунікації 

Місцеві бюджети 2 190,20 831,40 679,40 679,40

Інші джерела 570,00 190,00 190,00 190,00

Разом 2 760,20 1 021,40 869,40 869,40

3. Розвиток та
вдосконалення
туристичної
інфраструктури    

Встановлення та рекламно�інформаційна підтримка
комунального туристично�нформаційного центру в
центральній частині м. Києва

2016� 2018   Департамент
економіки та
інвестицій  
КП «KM ТІЦ»  

Державний бюджет Надання послуг щодо
забезпечення туристів
довідковою  інформацією та
друкованими матеріалами про
туристичні можливості Києва

Місцеві бюджети 1 100,00 1 100,00

Інші джерела

Разом 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00

Облаштування та обслуговування місць паркування
стоянок і зупинок туристично�екскурсійного транспорту
відповідними дорожніми знаками та розміткою

2016� 2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
транспортної
інфраструктури 
КП «KM ТІЦ»  
КП «Київдорсервіс»

Державний бюджет Облаштування 35 місць
паркування і стоянок
туристично�екскурсійного
транспорту  
Створення дорожніх умов для
проведення автобусних
екскурсій

Місцеві бюджети 260,00 160,00 50,00 50,00

Інші джерела

Разом 260,00 160,00 50,00 50,00

Встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до
об'єктів екскурсійного показу, в т. ч.іноземними мовами

2016� 2018  Департамент
економіки та
інвестицій 
КП «KM ТІЦ»  

Державний бюджет Створення міської системи
туристичної навігації,
встановлення 49 нових та
оновлення 46 існуючих
вказівників

Місцеві бюджети 1 938,22 966,56 937,56 34,20

Інші джерела 60,00 30,00 30,00

Разом 1 998,22 996,56 967,56 34,20

Встановлення нових та оновлення існуючих стендів
(пілонів) з загальноміською маршрутно�картографічною
та туристичною інформацією на державній та іноземних
мовах

2016� 2018 Департамент
економіки та
інвестицій 
КП «KM ТІЦ»  

Державний бюджет Створення  міської системи
туристичної навігації,
встановлення 47 нових та
оновлення 44 існуючих стендів

Місцеві бюджети 5 331,98 1 824,24 2 137,28 1 370,46

Інші джерела 180,00 60,00 60,00 60,00

Разом 5 511,98 1 884,24 2 197,28 1 430,46

Проведення інвестиційного конкурсу щодо благоустрою
та облаштування зон відпочинку  для туристів  

2016� 2018   Департамент
економіки та
інвестицій 
КП «Плесо» 
КП «KM ТІЦ»  
КП «КІА»

Державний бюджет Модернізація та розвиток
туристичної інфраструктури,
залучення інвестиційних коштів
у туристичну сферу м. Києва

Місцеві бюджети 150,00 50,00 50,00 50,00

Інші джерела 3 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00

Разом 3 150,00 1 550,00 1 050,00 550,00

Створення WI�FI зони в центральній частині міста Києва
біля туристично�привабливих об'єктів

2016� 2018  Департамент
економіки та
інвестицій 
КП «KM ТІЦ»  

Державний бюджет Можливість доступу до
інтернету, в тому числі
завантаження інформації  про
пам’ятні та туристично
привабливі місця столиці 
Модернізація та розвиток
туристичної інфраструктури,
збір інформації щодо
туристичних потоків

Місцеві бюджети

Інші джерела 1 500,00 500,00 500,00 500,00

Разом 1 500,00 500,00 500,00 500,00

4. Вдосконалення та
модернізація
системи збору,
обробки
статистичної
інформації про
туристичну галузь  

Розробка та впровадження комплексної Програми
екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням
вікових категорій

2016� 2018  КП «KM ТІЦ»
Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

Державний бюджет Розвиток екскурсійної
діяльності, популяризація
історико�краєзнавчих знань
серед школярів, друк
матедочних посібників для
понад 500 шкільних закладів 
м. Києва

Місцеві бюджети 380,00 200,00 90,00 90,00

Інші джерела

Разом 380,00 200,00 90,00 90,00

Модернізація та розвиток інформаційної системи
моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування
туристичної діяльності

2016� 2018 Департамент
економіки та
інвестицій

Державний бюджет Анкета, що з'являтиметься на
початку роботи з мобільним
додатком і яку заповнюватиме
турист, дасть змогу отримати
реальну кількість туристів та
визначити мету перебування в
місті

Місцеві бюджети 240,00 80,00 80,00 80,00

Інші джерела

Разом 240,00 80,00 80,00 80,00

Проведення соціологічних досліджень туристичних
потоків до міста Києва

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій 
КП «KM ТІЦ»  

Державний бюджет Щорічне проведення 
3�х досліджень з опитуванням
понад 10 000 інтервьюерів 
Вивчення потоку туристів за
метою їх відвідування

Місцеві бюджети 900,00 300,00 300,00 300,00

Інші джерела

Разом 900,00 300,00 300,00 300,00

5. Організація
заходів з
просування
туристичногo
потенціалу міста
Києва в Україні та
за кордоном

Розвиток виставкової діяльності в місті Києві та участь в
міжнародних виставкових заходах за кордоном з
проведенням промо�кампаній, у тому числі: міжнародних
та національних туристичних виставках, салонах та
ярмарках (UITT, UITM, ІТВ, ВІТ, ЕІВТМ, WTM, "The New
York Times Travel Show", IMEX, TT Warsaw, MATKA,
ADVENTUR, Baltour, ExpoBatumi, COTTM, "Познань" та
інших)

2016�2018 Департамент
економіки та
інвестицій
Департамент
фінансів Управління
міжнародних
зв'язків КП «KM
ТІЦ»

Державний бюджет Планується щорічна участь у 
6�ти міжнародних виставках та
місцевих з метою презентації
туристичного потенціалу

Місцеві бюджети 7 800,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Інші джерела 1 500,00 500,00 500,00 500,00

Разом 9 300,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00

Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної
галузі з іншими столицями   

2016� 2018    Департамент
економіки та
інвестицій
Управління
міжнародних
зв'язків КП «KM
ТІЦ»

Державний бюджет Висвітлення туристичного
потенціалу м. Києва за
кордоном, отримання досвіду та
інформації щодо тенденцій
розвитку туризму в Європі
Організація обміну досвідом
щодо розвитку туристичної галузі
з містами Відень, Тбілісі, Лондон,
Барселона, Тель�Авів, Берлін,
Будапешт, Нью�Йорк, Париж

Місцеві бюджети 565,50 188,50 188,50 188,50

Інші джерела 300,00 100,00 100,00 100,00

Разом 865,50 288,50 288,50 288,50

Організація рекламно�інформаційних турів для
представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва

2016� 2018 Департамент
економіки та
інвестицій 
КП «KM ТІЦ»  

Державний бюджет Проведення 8�10 прес�турів для
зарубіжних ЗМІ та туристичних
операторів, що дасть змогу
інформацію ЩОДО
привабливості міста та його
безпеки (країни Європи, США,
Азія)

Місцеві бюджети 1 500,00 500,00 500,00 500,00

Інші джерела 600,00 200,00 200,00 200,00

Разом 2 100,00 700,00 700,00 700,00

Організація та проведення семінарів, нарад та науково�
практичних конференцій з  питань розвитку туризму в
місті Києві із залученням вітчизняних та іноземних
фахівців

2016� 2018    Департамент
економіки та
інвестицій 
КП «KM ТІЦ»  

Державний бюджет Щорічне проведення 4�х
семінарів, конференцій з питань
розвитку іноземного і
внутрішнього туризму
Підвищення кваліфікації та
обмін досвідом працівників
туристичної галузі м. Києва

Місцеві бюджети 3 300,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00

Інші джерела 900,00 300,00 300,00 300,00

Разом 4 200,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

8. Заходи з реалізації Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2016*2018 роки Додато��1

За�інчення�в�наст�пном��номері
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ÒÎÂ "Ë²ÊÎ-ÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ" äîâîäèòü ðîçðàõóíêîâ³ ðîçì³ðè òàðèô³â íà ïîñëóãè
ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Ðîçðàõóíêè âèêîíàí³
ó çâ'ÿçêó ³ç çì³íàìè åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì
ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ
ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹ 515, òà íàäàí³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
íà çàòâåðäæåííÿ.Ñòðóêòóðà,ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü
âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: ì. Êè¿â, âóë. Ëîìîíîñîâà,
áóä. 58-à äî 20 áåðåçíÿ 2016 ð.

¹ 
ï/ï

Àäðåñà áóäèíêó
Òàðèô,
ãðí/ì2

â ì³ñÿöü

Òàðèô, ãðí/ì2

â ì³ñÿöü äëÿ
ïåðøîãî ïîâåðõó

1. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 9 êîðï. 1 5,83 4,59

2. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 9 êîðï. 2 5,81 5,05

3. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 9 êîðï. 3 5,73 5,03

4. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 11 êîðï. 1 5,82 5,06

5. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 13 êîðï. 2 5,80 4,83

6. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 17/11 êîðï. 1 5,88 4,87

7. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 15 êîðï. 1 5,84 5,13

8. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 15 êîðï. 3 5,83 5,15

9. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 5 5,90 4,76

10. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 5-à 5,88 4,18

11. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 3-à 5,86 4,84

12. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 3/7 5,80 4,63

13. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 56 5,80 4,83

14. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 58 5,89 4,69

15. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 58-à 5,79 4,51

16. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 60/5 5,85 4,70

17. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 60-à 5,92 4,58

18. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 54 5,73 4,48

19. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 54-à 5,76 4,72

20. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 52-à 5,79 4,27

21. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 52/3 5,79 4,57

22. âóë. Ìàðøàëà Êîíåâà, áóä. 7-à 5,79 4,41

23. âóë. Ìàðøàëà Êîíåâà, áóä. 9 5,80 5,11

24. âóë. Êîìïîçèòîðà Ìåéòóñà, áóä. 4-à 5,90 4,75

25. âóë. Êîìïîçèòîðà Ìåéòóñà, áóä. 4 5,86 4,62

26. âóë. Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, áóä. 19/14 6,07 4,36

27. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 48-à 5,94 4,70

28. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 50/2 5,95 4,51

29. âóë. Ñèìîíåíêà, áóä. 5 5,90 5,00

30. âóë. Ñèìîíåíêà, áóä. 5-à 5,91 4,62

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà, 21-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 51,10 êâ. ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ùåííÿ õ³ì÷èñòêè), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 85,40 ãðí,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 4364,16 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³
á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç
(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ —
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá.222.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 2,00 êâ. ì, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà
1 êâ. ì — 723,34 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1446,67 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü
â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà
îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè
¹ 2" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: 1) âóë. Äðàéçåðà Òåîäîðà, 19, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 14,50 êâ. ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè,ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì —132,23 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1917,33 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè
çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³
ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ)
ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Øàíîâí³ ìåøêàíö³!
ÒÎÂ "ÆÁÊ "Óïðàâäîì" ðîçðàõóâàëî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà

ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.11 ð. ¹ 869 ç óðàõóâàííÿì çì³í,
âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹ 515. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ
ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ BO KMÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.11 ð. ¹ 307, äåòàëüíà
³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ â ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ïðîòÿãîì 15 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ
öüîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 04209 ì.Êè¿â,âóë.Áîãàòèðñüêà,6Á,ÒÎÂ "ÆÁÊ"Óïðàâäîì",òåë.220-34-42.

Âòðà÷åí³ äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè ÂÀÑ ¹ 375971 â³ä 21 ãðóäíÿ 2002 ðîêó
çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 97, êâ. 93 íà ³ì'ÿ Áîíäàð÷óê Òåòÿíè Â³êòîð³âíè,
Áîíäàð÷óê Êàòåðèíè Îëåã³âíè, Ìàðäåëî Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à òà Äîâ³äêó ÁÒ² ïðî
ðåºñòðàö³þ êâàðòèðè ââàæàòè íåä³éñíèìè.

12.03.2016 ðîêó î 13.30 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãð. ×îðíîêîíþ ªâãåíó ²âàíîâè÷ó çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â,Äàðíèöüêèé ðàéîí,
âóë. Äæåðåëüíà, 9.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ì ñóì³æíîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à Òðîÿíà Ðóñëàíà Àíàòîë³éîâè÷à.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåí-
äó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóá-
ë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1,
ê³ì.311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåí-
äó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóá-
ë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1,
ê³ì.311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 3 ïîâåðñ³ øêîëè-äèòÿ÷îãî ñàäêà "Ïðîë³ñîê" íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 51 ç
ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³-
íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 3 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 851 600,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïî-
ãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 2 129 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ
ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11,
êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî âèêëèê â ñóä Êîðí³é÷óêà ²ëëþ ªâãåí³éîâè÷à ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³
Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 761/37555/15-ö çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Áàíê

íàö³îíàëüíèé êðåäèò" â îñîá³ Óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà çä³éñíåííÿ ë³êâ³äàö³¿ Ïàëàìàð÷óêà Â³òàë³ÿ Â³òàë³éîâè÷à äî Êîðí³é÷óêà
²ëë³ ªâãåí³éîâè÷à ïðî çîáîâ'ÿçàòè â÷èíèòè ä³¿.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 15.03.2016 ðîêó î 10.30 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà, êàá. 403 (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà,
31-À). Ñóä âèêëèêàº Êîðí³é÷óêà ²ëëþ ªâãåí³éîâè÷à â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

ßâêà äî ñóäó º îáîâ'ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè.
Ñóääÿ À. À. Îñàóëîâ

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó (24 ãîäèíè íà ì³ñÿöü) íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 120-Â (Ã³ìíàç³ÿ ¹ 179 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 198,00 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðó-

õîìîãî ìàéíà (íàäàííÿ äîäàòêîâèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 3 985 800,00 ãðí

(áåç ÏÄÂ).

Îðåíäíà ïëàòà: 2 491,200 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãó-
ºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127,
òåë./ôàêñ 257-12-57).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—10 ðîáî÷èõäí³â
ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäóïðèéìàþòüñÿ çà aäðåñîþ: ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216. Äîâ³äêîâó ³íôîðìà-
ö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23,
281-66-24.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó (8 ãîäèí íà ì³ñÿöü) íåæèòëîâå ïðèì³-
ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ë³ñíè÷à, 3 (øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 151).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 184,00 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðó-

õîìîãî ìàéíà (íàäàííÿ äîäàòêîâèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 3 004 600,00 ãðí

(áåç ÏÄÂ).

Îðåíäíà ïëàòà: 626 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà
³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127,
òåë./ôàêñ 257-12-57).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—10 ðîáî÷èõäí³â
ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäóïðèéìàþòüñÿ çà aäðåñîþ: ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216. Äîâ³äêîâó ³íôîðìà-
ö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23,
281-66-24.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó àâòîìîá³ëü AUDI À6 Quatro,
2001 ðîêó âèïóñêó. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ — äëÿ âèðîáíè÷èõ ïîòðåá êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. Ðîçðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé
ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2599,40 ãðí ç ÏÄÂ (Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ðåìîíòíèõ ðîá³ò ñêëàäàº 60 000 ãðí (íå âõîäèòü ó âàðò³ñòü îðåíäíî¿ ïëàòè)).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó: ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè íà îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04119,
ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 15-á, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 489-04-33.

¹
ï/ï Âóëèöÿ Áóäèíîê Òàðèô çà 1 êâ. ì ç ÏÄÂ çà

ì³ñÿöü, ãðí
Òàðèô çà 1 êâ. ì ïåðøîãî ïîâåðõó ç

ÏÄÂ çà ì³ñÿöü, ãðí

1 Ïåòðèöüêîãî 23 5,14 4,58

2 Ïåòðèöüêîãî 23À 5,11 4,49

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ
Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 Ï³äâàë
âóë. Ëóíà-
÷àðñüêîãî,

20-À
38,10

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðå-
ìîíò âçóòòÿ, âèãîòîâëåííÿ êëþ÷³â)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.10.2015

5% 41,89 1595,83

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ M. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1-é ïî-
âåðõ

âóë. Áó÷-
ìè, 8 11,80 Ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó äîî÷èùåí-

íÿ òà ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.10.2015

3% 40,68 480

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 46261

4 áåðåçíÿ 2016 ð.
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ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

Ó Â²ÂÒÎÐÎÊ
â³äáóëàñÿ çó-
ñòð³÷ çàñòóï-
íèêà Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðÿ Êè-
¿âðàäè Âîëî-
äèìèðà Ïðî-
êîï³âà ç Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì
Êîíãðåñó ì³ñöåâèõ òà ðåã³îíàëü-
íèõ âëàä Ðàäè ªâðîïè Àíäðåàñîì
Ê³ôåðîì.

Ñòîðîíè îáãîâîðèëè âïðîâà-
äæåííÿ ïðèíöèï³â ªâðîïåéñüêî¿

Õàðò³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ òà ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ùîäî
¿õ ðåàë³çàö³¿ â óêðà¿íñüê³é ñòî-
ëèö³.

«Ïèòàííÿ ùîäî ïîñèëåííÿ ðî-
ë³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ — öå
íå ïîçèö³ÿ ÿêî¿ñü îäí³º¿ ïàðò³¿. Âñ³
ôðàêö³¿, ïðåäñòàâëåí³ ó Êè¿âðàä³,
ìàþòü áóòè ºäèíèìè ó öüîìó ïè-
òàíí³. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ³íòåðå-
ñè íàðîäó âàæëèâ³ø³ çà ³íòåðåñè
ïîë³òèê³â. ² â äàíîìó âèïàäêó äëÿ
íàñ îñíîâíå íå ïðîöåñ, à ñàìå ðå-
çóëüòàò, òîé, íà ÿêèé ÷åêàþòü êè-
ÿíè ³ ÿêèé äàñòü ìîæëèâ³ñòü ðîç-

âèâàòèñÿ ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿäó-
âàííþ»,— íàãîëîñèâ ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Ã å í ñ å ê
Êîíãðåñó ì³ñ-
öåâèõ òà ðåã³î-
íàëüíèõ âëàä
Ðàäè ªâðîïè
Àíäðåàñ Ê³ôåð
çàçíà÷èâ, ùî
îðãàí³çàö³ÿ ãî-
òîâà çàïðîïî-
íóâàòè äîñâ³ä ìåð³â ³ ÷ëåí³â ðàäè
46-òè êðà¿í Ðª ³ ãîòîâà äî ñï³â-
ïðàö³ ç âëàäîþ Êèºâà �

Ìåðè 46 êðà¿í Ðàäè ªâðîïè ãîòîâ³ äî ñï³âïðàö³ ç Êèºâîì

Ó ÁÐÎÂÀÐÑÜÊÎÌÓ êðàºçíàâ÷î-
ìó ìóçå¿ â³äêðèëàñÿ óí³êàëüíà ïåð-
ñîíàëüíà âèñòàâêà ³êîí «Òåïë³ îá-
ðàçè» Îëåíè Ïåðåâîçíèê. Àâòîð-
êà óæå âñòèãëà îçíàìåíóâàòè öþ
ïîä³þ ÿê äðóãèé äåíü íàðîäæåí-
íÿ. Àëå òåïåð ÿê ìàéñòðà. Âïåðøå
ç òðåïåòîì òà õâèëþâàííÿì âîíà
ïðåäñòàâëÿº íà øèðîêèé çàãàë íà-
ïèñàí³ íåþ ³êîíè. 30 îáðàç³â õó-
äîæíèö³ ïðèêðàñèëè íåâåëè÷êó
çàëó ìóçåþ òàê ñâ³òëî ³ ÿñêðàâî,
ùî çäàâàëîñÿ, öå ä³éñíî õðàì Áî-

æèé. Âñ³ ³êîíè æ³íêà òâîðèëà ç âè-
êîðèñòàííÿì äàâíüî¿ â³çàíò³éñüêî¿
òåõíîëîã³¿, ÿêó îïàíóâàëà ó ðåë³-
ã³éí³é øêîë³ «Íåîïàëèìà êóïèíà».
Ñâÿùåíèêè Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè îö³íèëè òàëàíò ìàéñ-
òðèí³ ÿê âåëèêó Áîæó ìèë³ñòü.Àäæå,
çà ñëîâàìè îòöÿ Ìèõàéëà, îáðàçè
õóäîæíèö³ ä³éñíî íàïîâíåí³ ñâÿ-
ò³ñòþ òà ëþáîâ’þ. Êîëè âäèâëÿºø-
ñÿ, ìèìîâîë³ ùîñü çìóøóº çàìèñ-
ëèòèñÿ, õòî ìè º ó öüîìó ñâ³ò³, äëÿ
÷îãî ïðèéøëè. ²êîíè — öå íå êàð-

òèíêà, à ñïîñ³á ï³çíàòè òâîðöÿ. Çà-
ðàç áàãàòî ³êîíîïèñö³â, àëå ñåðåä
íèõ ìàëî ñïðàâæí³õ. À â îáðàçàõ
ïàí³ Îëåíè ñïðàâä³ â³ä÷óâàºòüñÿ
òåïëîòà»,— çàçíà÷àº ñâÿùåíèê. Îá-
ðàçè àâòîðêè ð³çí³ çà òåìàòèêîþ:
öå ³ ñâÿòà Òð³éöÿ, àïîñòîëè Ïåòðî
òà Àíäð³é, ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³ (Âî-
ëîäèìèðñüêà, Ñåðäå÷íà, Ñòàðî-
áðàìñüêà), Ñïàñ Âñåäåðæèòåëü. Ïè-
ñàòè ³êîíè ìàéñòðèíÿ ïî÷àëà ï’ÿòü
ðîê³â òîìó. Âîíà ãîâîðèòü, ùî íàò-
õíåííÿ ïðèéøëî äî íå¿ ñïîíòàí-
íî, íà÷å ñàì Ãîñïîäü ïîö³ëóâàâ ¿¿
ó ÷îëî. «Â ìîºìó äèòèíñòâ³ ó íàñ
âäîìà áóëî ëèøå äâà ïàïåðîâèõ
îáðàçè: Áîãîðîäèö³ ³ Ñâÿòîãî Ìè-
êîëàÿ. Âîíè ïðîñòî çíàõîäèëèñÿ
â øàô³ çà ñêëîì. Ó 90-ò³ ðîêè â îä-
íîìó ³ç ñ³ë ×åðí³ã³âùèíè,çâ³äêè ðî-
äîì ìîÿ ìàìà, ðîçïî÷àëîñÿ áóä³â-
íèöòâî öåðêâè. ¯¿ âëàñíîðó÷ ðîç-
ïèñóâàâ ñâÿùåíèê. Äëÿ ìåíå â³í
í³áè Ñâÿòèé Ìèêîëàé, ùî ç³éøîâ
ç ³êîíè ³ òâîðèâ òàê³ äèâà. Ïðîòå
âèãëÿä ñ³ëüñüêîãî ñâÿùåíèêà, ÿêèé
ðîçïèñóâàâ ñò³íè, çì³íèâ ìîþ äóì-
êó. Ñàìå òîä³ ÿ â³ä÷óëà íàòõíåííÿ
³ âçÿëà äî ðóê îë³âöÿ òà ñïðîáóâà-
ëà êîï³þâàòè îáðàçè ³ç ð³çíèõ
³êîí — ëèñò³âîê. À âæå ï³çí³øå â³ä-
êðèëà äëÿ ñåáå Áîãà, öåðêâó é ³êî-
íîïèñ»,— ðîçïîâ³äàº Îëåíà Ïåðå-
âîçíèê �

Íàðîäæåí³ áëàãîäàòòþ

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ íà âóëèö³
Ñóâîðîâà âñòàíîâèëè ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó íà ÷åñòü
Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà
ì³ñòà Êèºâà, ðîçâ³äíèêà,
Ãåðîÿ Óêðà¿íè ªâãåíà Áå-
ðåçíÿêà.

Ó1944 ðîö³ â³í ç³ ñâîºþ
ãðóïîþ âèêîíóâàâ âàæëè-
âå çàâäàííÿ ðîçâ³äâ³ää³ëó
1-ãî Óêðà¿íñüêîãî ôðîí-
òó,ïðîíèêíóâøè â ãëèáî-
êèé òèë í³ìåöüêî-ôàøèñò-
ñüêèõ â³éñüê â ðàéîí³ Êðà-
êîâà.Ãðóï³ Áåðåçíÿêà âäà-
ëîñÿ çäîáóòè íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâó ³íôîðìàö³þ
ïðî íàì³ð ôàøèñò³â ïðè
â³äñòóï³ ï³ä³ðâàòè ñòàðî-
âèíí³ àðõ³òåêòóðí³ øåäåâ-

ðè êîëèøíüî¿ ïîëüñüêî¿
ñòîëèö³. Çàâäÿ÷óþ÷è ö³é
³íôîðìàö³¿, Êðàê³â áóëî
âðÿòîâàíî.

Çà öå ïîëüñüêèé óðÿä
íàãîðîäèâ éîãî íàéâè-
ùèì â³éñüêîâèì îðäå-
íîì—«Â³ðòóò³ Ì³ë³òàð³» òà
«Çîëîòèì õðåñòîì ïàðòè-
çàíñüêî¿ ñëàâè».Éîãî ³ì’ÿ
íàâ³÷íî çàíåñåíå ó ñïèñ-
êè ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì³ñ-
òà.Ó çàë³ ñëàâè ÃÓ ðîçâ³ä-
êè Ãåíøòàáó Ðàäÿíñüêî¿
àðì³¿ éîãî ïîðòðåò ïîðó÷
³ç ïîðòðåòàìè ëåãåíäàð-
íèõ ðîçâ³äíèê³â Çîðãå,Ìà-
íåâè÷à, Êóçíåöîâà.

Ó 1967 ðîö³ â³äîìèé
ïèñüìåííèê Þë³àí Ñåìå-

íîâ íà îñíîâ³ àðõ³âíèõ ìà-
òåð³àë³â ÃÐÓ ÃØ ÑÐÑÐ ïðî
ä³ÿëüí³ñòüðîçâ³äãðóïè ªâ-
ãåíà Áåðåçíÿêà íàïèñàâ
ïîâ³ñòü «Ìàéîð Âèõîð»,çà
ÿêîþ çãîäîì áóëî çíÿòî
îäíîéìåííó ê³íîñòð³÷êó.

Ï³ñëÿ â³éíè ³ çâ³ëüíåí-
íÿ ç³ ñëóæáè ïàí Áåðåç-
íÿê çàéìàâñÿ ïåäàãîã³÷-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó Ëüâîâ³ ³
Êèºâ³,à ï³ñëÿ ïðîãîëîøåí-
íÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè
éîìó áóëî ïðèñâîºíî â³é-
ñüêîâå çâàííÿ ãåíåðàë-
ìàéîð ó â³äñòàâö³ òà óäî-
ñòîºíî çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà-
¿íè.

Ïîìåð ªâãåí Ñòåïàíî-
âè÷ Áåðåçíÿê 24 ëèñòîïà-
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