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ÃÎËÎÂÍÈÉ ë³êàð çàêëàäó Àíàòî-
ë³é Âîðîí³í ñòâåðäæóº, ùî îö³íè-
òè â ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³ òàêó
äîïîìîãó íåìîæëèâî — âîíà áåç-
ö³ííà, áî íåîáõ³äíà çàêëàäó äëÿ
ùîäåííîãî âèêîðèñòàííÿ.

«Ëèøå ïîñò³ëüíà á³ëèçíà ïî-
òðåáóº çàì³íè ïî 4-5 ðàç³â íà äî-
áó, òîìó âñå îáëàäíàííÿ ³ á³ëèçíà
³íòåíñèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó
íàñ,— ðîçïîâ³äàº ãîëîâíèé ë³êàð.—
Íàïðèêëàä, ó áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íèõ ë³æêàõ ïîëîæåííÿ «ñïèíêè»

ðåãóëþºòüñÿ ñàìèì õâîðèì, çà-
ëåæíî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè éîìó
çðó÷íî. Ö³ çàñîáè äîïîìîæóòü
ïàö³ºíòàì ç á³ëüøèì êîìôîðòîì
ïðîéòè ðåàá³ë³òàö³éíèé ïåð³îä
ï³ñëÿ âàæêèõ îïåðàö³é òà ïîâí³ñòþ
îäóæàòè».

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìè-
êîëà Ïîâîðîçíèê ïîÿñíèâ, ùî íà
öåíòð ïðèïàäàº çíà÷íå íàâàíòà-
æåííÿ, òîìó â³í çàðàç, ÿê í³êîëè,
ïîòðåáóº ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ òà
äîïîìîãè.

«Ñþäè íàäõîäÿòü õâîð³ ³ ïîðà-
íåí³, çîêðåìà ³ç çîíè ÀÒÎ,— çà-
çíà÷èâ Ìèêîëà Þð³éîâè÷. — Öåé
çàêëàä º óí³êàëüíèì, òîìó ùî íà
âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè â³í çàëè-
øèâñÿ âñüîãî îäèí, àäæå Äîíåöü-
êèé îï³êîâèé öåíòð íå ìîæå ïðà-
öþâàòè».

Öåíòð ãîñï³òàë³çóâàâ 31 îñîáó,
ùî ïîñòðàæäàëè ï³ä ÷àñ áóðåìíèõ
ïîä³é íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, à
òàêîæ 18 á³éö³â ³ç çîíè ïðîâåäåí-
íÿ ÀÒÎ ç òÿæêèìè êîìá³íîâàíè-
ìè òðàâìàìè. Âñ³õ ïîòåðï³ëèõ âè-
ë³êóâàëè, õî÷à îäíîìó ç á³éö³â äî-
âåëîñÿ àìïóòóâàòè ê³íö³âêó. Òå-
ïåð éîãî ïðîòåçóâàííÿì çàéìóòü-
ñÿ çàêîðäîíí³ ë³êàð³. Íà ñüîãîäí³
ó öåíòð³ ë³êóþòüñÿ äâîº á³éö³â, àëå
òóò ïðèéìàþòü ³ ìèðíå íàñåëåí-
íÿ ³ç çîíè ïðîâåäåííÿ àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿. Îäíà ç ïî-
ñòðàæäàëèõ, 10-ð³÷íà Òåòÿíà, â áó-
äèíîê ÿêî¿ ïîòðàïèâ ñíàðÿä ³ ïî-
êàë³÷èâ ä³â÷èíö³ íîãó, ïðîéøëà â
Öåíòð³ êóðñ ë³êóâàííÿ ³ íà ïî÷àò-
êó áåðåçíÿ ïî¿õàëà äî Ìþíõåíà íà
ðåàá³ë³òàö³þ.

Ó öåíòð³ ïåðåäáà÷åíî ñòâî-
ðåííÿ âëàñíîãî â³ää³ëåííÿ ðå-
àá³ë³òàö³¿, ÿêå áóäå âêëþ÷àòè ïñè-
õîëîã³÷íó äîïîìîãó ïîñòðàæäà-
ëèì. Íà éîãî îáëàäíàííÿ äåð-
æàâíèì áþäæåòîì ïëàíóºòüñÿ
âèä³ëèòè äî 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Àëå, çà ñëîâàìè Ìèêîëè Ïîâî-
ðîçíèêà, ïëàíè íà ìàéáóòíº º
ãðàíä³îçí³øèìè — â³äêðèòòÿ íî-
âîãî îï³êîâîãî öåíòðó ñâ³òîâîãî
çðàçêà, à òàêîæ öåíòðó ç íàðî-
ùóâàííÿ øòó÷íî¿ øê³ðè.

«Çà ºâðîïåéñüêèì ì³ðêàìè,
1 000 êâ. ñì íàðîùóâàíî¿ øê³ðè
êîøòóº äî 40 òèñÿ÷ ºâðî. Ïðè öüî-
ìó òàêå íàðîùóâàííÿ ó ëàáîðà-
òîðíèõ óìîâàõ çàéìàº ëèøå îä-
íó äîáó,— ïîâ³äîìèâ «Õðåùàòè-
êó» ãîëîâíèé ë³êàð Àíàòîë³é Âî-
ðîí³í.

Íàðàç³ òðèâàº ïðîåêòóâàííÿ
öåíòðó ç íàðîùóâàííÿ øòó÷íî¿
øê³ðè. Çà ïðîãíîçàìè Àíàòîë³ÿ
Âîðîí³íà, ñïîðóäæåííÿ îá’ºêòà
ìàº ðîçïî÷àòèñÿ íà ïî÷àòêó 2017
ðîêó íà òåðèòîð³¿ Îï³êîâîãî öåí-
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Íåîö³íåííà äîïîìîãà
� Ñòîëè÷íèé îï³êîâèé öåíòð îòðèìàâ â³ä áëàãîä³éíèê³â âêðàé íåîáõ³äíå ìåäè÷íå 

îáëàäíàííÿ, ñïåöîäÿã äëÿ ïåðñîíàëó, äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ

Ì³ñ³ÿ óêðà¿íñüêî¿
äåëåãàö³¿ ó
Ñòðàñáóðç³ —
ï³äòðèìêà Íàä³¿
Ñàâ÷åíêî

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-

ðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðî-

êîï³â ó ñêëàä³ óêðà¿íñüêî¿ äåëå-

ãàö³¿ áåðå ó÷àñòü ó 30-é ñåñ³¿ Êîíã-

ðåñó ì³ñöåâèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ âëàä

Ðàäè ªâðîïè.Ó÷îðà, ïåðåä ïî÷àò-

êîì çàñ³äàííÿ, äåëåãàö³ÿ ñï³ëüíî

ç ÷ëåíàìè ïîñò³éíîãî ïðåäñòàâ-

íèöòâà Óêðà¿íè ïðè Ðàä³ ªâðîïè

ïðîâåëè àêö³þ íà ï³äòðèìêó ëüîò-

÷èö³ Íàä³¿ Ñàâ÷åíêî ï³ä íàçâîþ

«FreeSavchenko».

Íà äóìêó ïàíà Ïðîêîï³âà, íè-

í³ öå ãîëîâíà ì³ñ³ÿ â³ò÷èçíÿíî¿ äå-

ëåãàö³¿ ó Ñòðàñáóðç³: «Ìè òóò äëÿ

òîãî, àáè ïðèâåðíóòè óâàãó ñâ³òî-

âîãî òîâàðèñòâà äî çóõâàëîãî òà

ãðóáîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè

Ðîñ³ºþ íà ïðèêëàä³ Íàä³¿ Ñàâ÷åí-

êî. Ìîæëèâ³ñòü öå äîíåñòè íà Ðà-

ä³ ªâðîïè äëÿ íàñ ïðèíöèïîâî

âàæëèâà. Ñïîä³âàþñü, äîëó÷èâøè

äî àêö³¿ ³íø³ äåëåãàö³¿, ÿê³ âõîäÿòü

äî Ðàäè ªâðîïè, ìè çìîæåìî äî-

ïîìîãòè ³íøèì íàøèì â³éñüêîâî-

ïîëîíåíèì,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ÐÔ».

Íàâåñí³ ó ì³ñò³
âèñàäÿòü 20 òèñÿ÷
äåðåâ ³ êóù³â

Ï³ä ÷àñ âåñíÿíîãî äâîì³ñÿ÷íèêà ç

áëàãîóñòðîþ çåëåíáóä³âö³ âèñà-

äÿòü ó Êèºâ³ áëèçüêî 20 òèñÿ÷ äå-

ðåâ ³ êóù³â, â³äðåìîíòóþòü ìàéæå

60 äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â òà â³ä-

íîâëÿòü ïîíàä 80 ãåêòàð³â ãàçî-

í³â. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ðîçïî÷-

íåòüñÿ ñàí³òàðíî-ïðîô³ëàêòè÷íà

îáðîáêà êàøòàí³â íà Õðåùàòèêó:

âèäàëåííÿ ëèøàéíèêà, îáðîáêà

ñòîâáóð³â äåðåâ 3-5 % ðîç÷èíîì

ì³äíîãî êóïîðîñó,çàì³íà âåðõíüî-

ãî øàðó ´ðóíòó.Îêð³ì öüîãî, â ì³ñ-

ò³ òðèâàòèìå â³äíîâëåííÿ ãàçîí³â

³ ñòâîðåííÿ íîâèõ çåëåíèõ ïëîù.

Äëÿ çáåðåæåííÿ òà ï³äòðèìêè çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü ðîçïî÷íåòüñÿ áó-

ä³âíèöòâî 6 íàñîñíèõ ñòàíö³é.

Êè¿âñüêà ï³äçåìêà
ïðàöþº â ðåæèì³
ïîñèëåíî¿ áåçïåêè

Çîêðåìà òðèâàþòü äîäàòêîâ³ îãëÿ-

äè ñòàíö³é òà âàãîí³â,âåäåòüñÿ ïî-

ñò³éíå ³íôîðìóâàííÿ ïàñàæèð³â

ùîäî âèÿâëåííÿ ï³äîçð³ëèõ ïðåä-

ìåò³â òà ïðî ïîðÿäîê ä³é ó ðàç³ âè-

íèêíåííÿ ïîçàøòàòíî¿ ñèòóàö³¿.

ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí»

çâåðòàºòüñÿ äî âñ³õ, õòî êîðèñòóº-

òüñÿ ï³äçåìêîþ, ç ïðîõàííÿì áóòè

ïèëüíèìè òà äîòðèìóâàòèñü âêàç³-

âîê ïðàö³âíèê³â ìåòðî.

Íàãàäàºìî, ùî ó÷îðà â Áðþñ-

ñåë³ ñòàâñÿ òåðàêò, îäèí ç âèáóõ³â

ïðîãðèì³â ó ï³äçåìö³.

íîâèíè

×îòèðè áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ ìåäè÷í³ ë³æêà, ìàò-
ðàöè, äèòÿ÷³ ë³æå÷êà òà õàð÷óâàííÿ, îäÿã äëÿ ìåä-
ïåðñîíàëó, à òàêîæ âàííó äëÿ ìèòòÿ çíåðóõîìëå-
íèõ ïàö³ºíò³â — âñå öå ³ áàãàòî ³íøîãî
áåçêîøòîâíî îòðèìàâ Îï³êîâèé öåíòð Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 çà ñïðèÿííÿ çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèêîëè Ïîâîðîçíèêà òà áëàãî-
ä³éíîãî ôîíäó «Ñåðöå äî ñåðöÿ».

Îëüãà ÊÎÑÎÂÀ | «Õðåùàòèê»

Îï³êîâèé öåíòð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 îòðèìàâ â³ä áëàãîä³éíèê³â âêðàé íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ, çîêðåìà ÷îòèðè áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ ìåäè÷í³ ë³æêà 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про схвалення проекту Плану заходів на 2016�2018 роки 
з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 100 від 26 лютого 2016 року
Відповідно до частини сьомої статті 10, частини першої статті 11, частини першої статті 15 Закону України

«Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015
року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних
стратегій і планів заходів» та з метою реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060:

1.�Схвалити�проет�План��заходів�на�2016-2018

рои�з�реалізації�Страте�ії�розвит��міста�Ки-

єва�до�2025�ро��(далі —�План�заходів),�що�до-

дається.

2.�Департамент��еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�забез-

печити�в��становленом��поряд��подання�про-

ет��План��заходів�на�роз�ляд�та�затверджен-

ня�Київсьій�місьій�раді.

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

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’язів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�

26.02.2016�№�100

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2016�2018 роки

з реалізації Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року

2016

ПЕРЕДМОВА

Київ —�столиця�Ураїни,�одне�з�найбільших�міст�Європи,�в��мовах�безперервно�о�зростання

та�розвит��переживає�сьо�одні�сладний�період:�при�зміні��еополітичних��мов�держави�вини-

ли�принципово�нові�вилии�та�за�рози.

Завдяи�ефетивній�діяльності�иївсьої�місьої�влади,�в�Києві�збері�ається�стабільна�соціаль-

но-політична�сит�ація,�здійснюються�заходи�щодо�форм�вання�ринової�еономіи,�створює-

ться�сприятливий�інвестиційний�лімат,�забезпеч�ються��мови�для�повноцінно�о�ф�нціон�ван-

ня�системи�місцево�о�самовряд�вання.

Столиця�Ураїни�впевнено�ро�є�вперед.�Ефетивне�ф�нціон�вання�міста,�забезпечення

�ідно�о�рівня�життя�йо�о�населення�вирішальною�мірою�залежать�від��правління�соціально-ео-

номічним�розвитом�всьо�о�місьо�о�омплес�,�вибор��правильної�політии�та�прийняття�об-

�р�нтованих��правлінсьих�рішень.

Основою�для�ефетивно�о�та�всебічно�о�розвит��міста�стало�прийняття�Страте�ії�розвит�

міста�Києва�до�2025�ро�,�яа�б�ла�затверджена�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від�15��р�д-

ня�2011�ро��№ 824/7060.

Страте�ія�розвит��міста�Києва�до�2025�ро��(далі�Страте�ія) —�базовий�нормативний�до�-

мент�иївсьої�місьої�влади�та��ромади,�що�визначає�страте�ічні�ініціативи�та�пріоритети�дов-

�остроово�о�розвит��міста.

Страте�ією�визначено�дев’ять�лючових�ініціатив�та�дев’ять�пріоритетів�за�сеторами�місьо-

�о�розвит��столиці�до�2025�ро�.

Реалізація�ініціатив�та�пріоритетів�дозволить�вийти�на�новий�рівень�розвит��міста�та�дося�-

ти�наст�пних�еономічних�поазниів:

— збільшення�еономічно�о�доброб�т��(валово�о�ре�іонально�о�прод�т��на�д�ш��населен-

ня�(ВРП)�міста���2�рази�до�2025�ро�:

— середньорічне�зростання�реально�о�ВРП�до�2025�ро� —�6,5%;

— поліпшення�індес��омфорт��життя�в�1,8�раз�:

— наближення�еономічно�о�розвит��Києва�до�рівня�розвинених�східноєвропейсьих�сто-

лиць.

До�ментом�визначено�онцепт�альне�бачення�майб�тньо�о�образ��міста�Києва�до�2025�ро-

�,�яий�має�стати�інноваційним�центром�східноєвропейсьо�о�ре�іон��з�пот�жною�он�рент-

ною�позицією�та�чітими�пріоритетами�розвит�.

Основна�страте�ічна�мета —�яість�життя,�що�визначається�еономічним�доброб�том�і�ом-

фортом�життя���місті.
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Том��лючові�заходи�з�реалізації�Страте�ії�спрямовані�поетапно�забезпеч�вати�с�ттєве�по-

ращення�яості�життя�иян,�зростання�еономіи�міста,�збереження�йо�о�історичної�та�архіте-

т�рної�самоб�тності.�Таі�орієнтири�залишаються�ат�альними�і�сьо�одні.

Передбачено,�що�заходи�з�реалізації�Страте�ії�мають�фінанс�ватися�за�рах�но�оштів�бю-

джет��міста�Києва,�с�бвенцій�з�державно�о�бюджет�,�оштів�підприємств,�міжнародних�фінан-

сових�ор�анізацій�та�інвесторів�(��том��числі�ДПП).

Реалізацію�Страте�ії�передбачено���три�етапи:�2011-2015;�2016-2020�і�2021-2025�рои.�Кож-

на�страте�ічна�ініціатива�та�пріоритет�за�сеторами�місьо�о�розвит��влючають�омплес�дій,

вионання�яих�мають�призвести�до�значно�о�поліпшення�яості�життя���столиці.�На�першом�

етапі�для�реалізації�Страте�ії�б�ли�розроблені�плани-�рафіи�з�реалізації�страте�ічних�ініціатив,

яі�затвердж�вались��оловою�Київсьої�місьої�державної�адміністрації.

Інстр�ментом�реалізації�Страте�ії�є�місьі�цільові�про�рами�та�про�рами�еономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит��м.�Києва�на�відповідний�рі.

Прийняття�постанови�Кабінет��Міністрів�Ураїни�від�06�серпня�2014�ро��№ 385,�яою�б�ло

затверджено�Державн��страте�ію�ре�іонально�о�розвит��на�період�до�2020�ро��(далі —�Дер-

жавна�страте�ія),�об�мовило�приведення�Страте�ії�розвит��міста�Києва�до�2025�ро����відпо-

відність�з�Державною�страте�ією�ре�іонально�о�розвит��на�період�до�2020�ро�,�в�частині�про�-

нозних�значень�цільових�поазниів�реалізації�ре�іональної�страте�ії�та�індиаторів,�на�дося�-

нення�яих�спрямована�Державна�страте�ія.

Підписання���2014�році�У�оди�про�асоціацію�Ураїни�з�Європейсьим�Союзом�підтвердило,�що

майб�тнє�нашої�раїни —�в�Європі,�і�столиця�має�реаліз�вати�свою��ніальн��місію,�зробити

свій�с�ттєвий�внесо���трансформаційні�процеси�державотворення�на�засадах�риново�о�са-

море��лювання�та�саморозвит�.

Реалізація�страте�ічних�цілей�розвит���міста�Києва

Перетворення�Києва�в�столицю�європейсьо�о�рівня,��льт�рно-історичний,�на�ово-освітній

та�інноваційний�міжнародний�центр�з�розвиненою�інфрастр�т�рою�і�висоою�яістю�посл���по-

треб�є�інноваційних�підходів�для�забезпечення�еономічно�о�зростання�та�поліпшення�омфор-

т��життя.

Основна�проблема,�що�не�сприяла�яісном��та�вчасном��вионанню�страте�ічних�пріорите-

тів —�різа�зміна��еополітичної�та�фінансово-еономічиої�сит�ації�я�в�Ураїні�в�цілом�,�та�і�в

столиці.�Впродовж�2014-2015�роів�проблеми�збереження�цілісності�та�життєздатності�раїни,

необхідність�забезпечення�безпеи�та�цивільно�о�захист��населення��сіх�її�ре�іонів�та�міст�ви-

йшли�на�перший�план.

Наразі,�пріоритетним�напрямом�діяльності�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�є�збільшення�прито��інвестицій,�а�поєднання�інтересів

інвестора�з�інтересами�міста�є�основою�для�плідно�о�взаємови�ідно�о�співробітництва.�Київ-

сьою�місьою�владою�б�ло�запроваджено�новий��досоналений�механізм�роботи�з�інвестора-

ми�за�принципом�«єдино�о�віна».�розроблено�новий�порядо�проведення�інвестиційних�он�р-

сів.�З�мстою�поліпшення�яості�надання�посл���запровадж�ються�соціальні�проети:�«Карта�и-

янина»,�«К�льт�рний�простір�міста».

Реаліз�ються�інвестиційні�проети���сферах�транспорт�,�зв’яз�,�соціальній�сфері,�а�саме:�б�-

дівництво�Wi-Fi�мережі���Київсьом��метрополітені,�б�дівництво�інфрастр�т�ри�р�хомо�о�мо-

більно�о�зв’яз��в�Київсьом��метрополітені,�створення�мережі�об’єтів�роздрібної�тор�івлі�хлі-

бом�та�хлібоб�лочними�виробами�за�визначеними�цінами.

Таож�иївсьою�місьою�владою�б�ло�зал�чено�безоплатн��фінансов��допомо���технічної�під-

трими�від�USAID,�DFID,�ЕBRD�на�с�м��близьо�1�млн�дол.�США.�Зал�чено�ращі�онсалтин�ові

омпанії,�таі�я�FY,�Deloite,�KPMG�для�проведення�а�дит��в�підпорядованих�ом�нальних�підпри-

ємствах�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

В�рамах�реалізації�страте�ічної�ініціативи�«Міжнародна��авань�штаб-�вартир» б�ло�спро-

щено��мови�започат�вання�та�зариття�бізнес�,�процед�р��наб�ття�прав�власності.

Шляхом�створення�системи�надання�адміністративних�посл���на�місьом��та�районних�рівнях

б�ло��порядовано�процед�ри�надання�цих�посл��.�Постійно�висвітлюється���засобах�масової

інформації�та�в�мережі�Інтернет�інформація�про�діяльність�місьої�влади,�спрямованої�на�підтрим-

��та�розвито�підприємництва,���том��числі�щодо�проведення�реформ���сфері�дозвільної�сис-

теми�та�надання�адміністративних�посл��.

Створено�он�ресове�бюро�м.�Києва,�зорема:�зареєстровано,�сформовано�бюджет,�набра-

но�персонал�на�навчання,�створено�офіційний�інтернет-портал,�розроблено�та�затверджено�о-

рото-�та�дов�остроові�бізнес-плани.

В�рамах�реалізації�страте�ічної�ініціативи�«Зроблено���Києві» вион�валися�заходи,�спря-

мовані�на�підтрим��вітчизняно�о�виробниа,�підвищення�он�рентоспроможності�прод�ції

підприємств�міста,�підвищення�еоло�ічної�безпеи�промислових�територій�тощо.

З�2012�по�2014�рои���столиці�спостері�алося�падіння�промислово�о�виробництва�(індес

промислової�прод�ції,�яий���2011�році�становив�102%,�пост�пово�знизився�до�85,9%���2014

році).�Але���2015�році�столичній�промисловості�вдалося�зайняти�13�місце�за�індесом�промис-

лової�прод�ції�серед�25�ре�іонів�Ураїни.

З�ідно�з�даними�офіційної�статистии,�пост�пово�зростає�ільість�промислових�підприємств,

що�займаються�інноваційною�діяльністю�(із�125�підприємств���2011�році�до�168���2014�році).�У

промисловом��виробництві,�незважаючи�на�спад�поазниів���2012-2013�роах,�впровадж�ють-

ся�нові�техноло�ічні�процеси�(��2011�році —�314,���2014�році —�342),�та�інноваційні�види�про-

д�ції�(��2011�році —�609,���2014�році —�628).

Вионавчим�ор�аном�Київсьої�місьої�ради�(Київсьою�місьою�державною�адміністрацією)

здійснювалися�таі�заходи�щодо�стабілізації�роботи�промислово�о�омплес��міста,�ативізації

вн�трішньо�о�попит��та�підтрими�вітчизняно�о�товаровиробниа:

підписано�низ����од�для�вирішення�проблемних�питань�ф�нціон�вання�промислово�о

омплес��столиці:�У�од��стосовно�онсолідації�з�силь�влади�та�бізнес��щодо�розвит��вн�т-

рішньо�о�рин��міста�Києва;�У�од��про�розширення�співробітництва�з�підприємствами�міс-

та�Києва���рамах�вионання�державно�о�оборонно�о�замовлення�та�про�рам�соціально�о

і�еономічно�о�розвит��міста�Києва�між�Державним�онцерном�«Уроборонпром»�та�вио-

навчим�ор�аном�Київсьої�місьої�ради�(Київсьою�місьою�державною�адміністрацією);�У�о-

д��про�співпрацю�між�вионавчим�ор�аном�Київсьої�місьої�ради�(Київсьою�місьою�дер-

жавною�адміністрацією),�Київсьим�національним��ніверситетом�техноло�ій�та�дизайн�,�Чер-

асьим�державним�бізнес-оледжем�та�підприємствами�ле�ої�промисловості;
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під�отовлено�перелі�енер�озбері�аючої�прод�ції,�яа�виробляється�промисловими�підпри-

ємствами�столиці,�та�розміщено�на�єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва

(http://kievcitv.�gov.�ua/):

введено�в�еспл�атацію�Інформаційн��систем��«Промисловість�і�на�а»,�яа�дозволяє�нао-

пич�вати,�збері�ати�та�ат�аліз�вати�відомості�про�діяльність�промислових�підприємств�та�на-

�ових��станов�м.�Києва,�а�таож�допома�ає���нала�одженні�еономічних�та�виробничих�взає-

мовідносин;

проведено�інвентаризацію�земельних�діляно�промислових�підприємств —�землеорист�ва-

чів,�за�підс�мами�яої�під�отовлено�проет�рішення�«Про�внесення�змін�до�рішення�від�28.01.2015

№ 58/923�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від�23.06.2011�№ 242/5629»,�яим�запро-

поновано�встановити�став��земельно�о�подат��для�земельних�діляно,�на�яих�розташовані

виробничі�орп�си,�цехи,�сладсьі�приміщення,�інженерні�спор�ди�промислових�та�виробни-

чих�підприємств���розмірі�1%�від�нормативної��рошової�оціни:

проведено�Перший�національний�фор�м�з�підтрими�еспорт�,�на�яом��б�ло�об�оворено

питання�державної�підтрими�вітчизняних�еспортерів,�ведення�бізнес��в�с�часних��мовах�та�по-

долання�технічних�і�тор�овельних�бар’єрів���прос�ванні��раїнсьої�прод�ції�на�світові�рини;

взято��часть���роботі�XIV�Міжнародно�о�промислово�о�фор�м�,�на�яом��350�підприємств�з

32�раїн�світ��продемонстр�вали�новітню�прод�цію�для�переозброєння�виробничих�пот�жнос-

тей,�перш�за�все,���машиноб�дівній��ал�зі;

проведено�ре�іональний�етап�Все�раїнсьо�о�он�рс��яості�прод�ції�(товарів,�робіт,�по-

сл��) —�«100�ращих�товарів�Ураїни»�та�он�рс�«Столичний�стандарт�яості»;

започатовано�та�проведено�он�рс�«Кращий�еспортер�ро�»�з�метою�стим�лювання�вироб-

ництва�та�розвит��еспортних�можливостей�иївсьих�товаровиробниів.

Одним�із�важливих�проетів�є�створення�с�часної�бізнес-зони�поза�історично-�льт�рним

центром�(проет�ба�атоф�нціонально�о�ділово�о�омплес��«Київ-Сіті»).

Створюється�місьа�інформаційно-аналітична�система�забезпечення�містоб�дівної�діяльно-

сті�«Містоб�дівний�адастр�Києва».�На�почат��2013�ро��система�запрацювала���дослідном�

режимі,�а�через�півро��дост�п�до�містоб�дівних�даних�столиці�отримали�всі�ияни.

Страте�ічна�ініціатива�«Еле�тронний��ряд» реалізов�валася���2011-2015�роах�відповідно

до�визначених�лючових�заходів�Страте�ії.

Починаючи�з�2013�ро�,�в�Київсьій�місьій�раді,�вионавчом��ор�ані�Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьій�місьій�державній�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�під-

приємствах,��становах�та�ор�анізаціях,�що�належать�до�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�запроваджено�повний�елетронний�до�ментообі��із�виористанням�еле-

тронно-цифрово�о�підпис��в�інформаційно-телеом�ніаційній�системі�«Єдиний�інформаційний

простір�територіальної��ромади�міста�Києва»�(ІТС�ЄІПК).

Створено�інформаційно-телеом�ніаційн��систем��«Єдиний�веб-портал�територіальної��ро-

мади�міста�Києва».�Інформаційний�рес�рс�http://kievcity.�gov.�ua/�(офіційний�веб-портал�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�роз�орн�то�на�власном��обладнанні�та�впроваджено�ом-

плесн��систем��захист��інформації.�У�рамах�проет��розроблено�та�впроваджено�систем�

облі��п�блічної�інформації,�яа�інте�рована�з�ІТС�ЄІПК,�система��ромадсьо�о�об�оворення

проетів�нормативно-правових�атів,�медичний�веб-портал�та�інші�інтернет-рес�рси.

На�даний�час���рамах�проет��«Елетронне�місто»�(Е-місто)�на�офіційном��веб-порталі�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�розроблені

та�діють:

«Відритий�бюджет»,�«Елетронні�за�півлі».�«Бюджет��часті»,�«Е-деморатія»,�«Київа�дит»,

«Петиції»,�«Контатний�центр�міста�Києва»,�«Адмінпосл��и»,�«Облі�п�блічної�інформації»,�«Карт-

а�иянина»,�«Містоб�дівний�адастр»,�ІС�«Промисловість�і�на�а�Києва»,�«Запис�до�дитсада»,

«Медпортал»,�«Місьий�транспорт».�«Ваш�б�дино»,�«Ком�нальне�майно».�«Карта�аварій».�«Кар-

та�ремонт��дорі�»,�тощо.

В�рамах�реалізації�страте�ічної�ініціативи�«Дніпровсь�а�перлина»�б�ло�створено�12�про-

�рам�розвит��бере�ів�Дніпра�з�робочими�назвами:�«Плав�че�місто»,�«Місто�дозвілля»,�«Остро-

ви�життя».�«Чиста�ріа».�«Паровий�омплес�«Ураїна»,�«Київ —�місто�на�річці»,�«Відповідаль-

ний�иянин»�та�інші.

За�ініціативи�иївсьої�місьої�влади�б�ло�розроблено�онцепцію�місьо�о�проет��інте�рова-

но�о�розвит��«Київ�Самоб�тній».�Йо�о�мета —�яісно�змінити�історичне�середовище�Подол��та

Дніпровсьих�схилів.�В�рамах�проет��відновлено�омплес�пам’ято�Ма�деб�рзьо�о�права —

Вхідн��ар�,�сходи�та�Колон��(нижній�пам’ятни�Хрещення�Р�сі),�а�таож�здійснено�бла�о�стрій

Володимирсьої��іри.

В�рамах�реалізації�страте�ічної�ініціативи�«Першо�ласна�інфрастр��т�ра» в�частині�жит-

лово-ом�нально�о��осподарства�протя�ом�2011-2015�роів�здійснюватися�роботи�по�реонстр�-

ції�та�апітальном��ремонт��житлових�б�динів�із�застос�ванням�енер�озбері�аючих�техноло�ій

і�обладнання,���том��числі�велися�роботи�з�модернізації�ліфтів�та�оснащення�житлово�о�фонд�

засобами�облі��витрат�та�ре��лювання�споживання�ом�нальних�посл��,�створено�єдин��місь-

��аварійно-диспетчерсь��сл�жб�.

Проводилася�реонстр�ція�дамб�м�лових�полів�Бортницьої�станції�аерації.

Велися�роботи�з�б�дівництва�др��ої�нити�Головно�о�місьо�о�аналізаційно�о�олетора,�б�-

дівництва�та�реонстр�ції�ма�істральних�аналізаційних�олеторів�та�водопроводів.

Велися�роботи�з�технічно�о�переоснащення�та�вирішення�проблем�полі�он��ТПВ№�5.

Ативізовано�діяльність�ОСББ.�я�важливої�лани�системи��правління�житловим�фондом�(впро-

довж�2014-2015�роів�створено�59�ОСББ).

«Київсьа�місьа�влада,��свідомлюючи�значення�транспортної�інфрастр�т�ри�для�ефетив-

ної�життєдіяльності�столиці,�приділяла�вели���ва���для�реалізації�страте�ічної�ініціативи�«Пер-

шо�ласна�інфрастр��т�ра» в�частині�транспортної�інфрастр�т�ри.

За�період�з�2011�по�2015�рои�введено�в�еспл�атацію�станції�метро�«Виставовий�центр».

«Іподром»�та�«Тереми»�К�ренівсьо-Червоноармійсьої�лінії�Київсьо�о�метрополітен�.

За�рах�но�оштів�цільових�еоло�ічних�(зелених)�інвестицій�проведено�омплесн��модер-

нізацію�120�ва�онів�тип��«Е»�та�йо�о�модифіацій�Київсьо�о�метрополітен�,�яі�введені�в�ес-

пл�атацію�та�здійснюють�перевезення�пасажирів�на�Святошинсьо-Броварсьій�лінії�метропо-

літен�.�Таож�для�забезпечення�перевезення�пасажирів�на�лініях�метрополітен��за�вазаний�пе-

ріод�придбано�71�ва�он.

На�3-х�станціях�Київсьо�о�метрополітен��для�надання�яісних�телеом�ніаційних�посл���жи-

телям�та��остям�міста�впроваджено�Wi-Fi�мереж�.�У�тестовом��режимі�працює�р�хомий�(мо-

більний)�зв’язо�на�11�станціях�метрополітен�.�Реалізовано�можливість�оплати�проїзд��за�до-

помо�ою�банівсьих�безонтатних�арто�MasterCard�з�техноло�ією�PayPass�на�всіх�станціях

метрополітен�.

Оснащено�есалаторні�омплеси�станцій�«Олімпійсьа».�«Палац�спорт�».�«Площа�Льва�Тол-

сто�о»�системами�автоматично�о�пожежо�асіння.�За�5�роів�проведено�апітальний�ремонт�56

есалаторів.

В�2011�році�реалізовано�перш��чер���спільно�о�з�Державною�адміністрацією�залізнично�о

транспорт��Ураїни�«Урзалізниця»�та�Державним�територіальним��оловним�об’єднанням�«Пів-

денно-Західна�залізниця»�проет��«Місьа�елетрича».�У�рамах�реалізації�зазначено�о�прое-

т��ор�анізовано�р�х�елетропоїздів�по�Київсьом��транспортном��ільцю�з�впровадженням�14

пересадочних�в�злів�(станцій,�платформ),�а�саме:�«Київ-Пасажирсьий»,�«Вид�бичі»,�«Лівий�бе-

ре�»,�«Дарниця»,�«Лівобережна»,�«Троєщина»,�«Київ-Петріва»,�«Зеніт»,�«Виш�ородсьа»,�«Р�-

бежівсьа»,�«Сирець»,�«Борща�іва»,�«Київ-Волинсьий»,�«Караваєві�дачі».�Реалізація�цьо�о�про-

ет��дозволила�більш�рівномірно�розподілити�пасажиропотои�та�зменшити�навантаження�на

пасажирсьий�транспорт�столиці,�а�таож�забезпечити�прямий�зв’язо�між�лівобережною�і�пра-

вобережною�частинами�міста.

Введено�в�еспл�атацію�тролейб�сн��лінію�від�Ам�рсьої�площі�по�в�лицях�О.�Тр�тена,

Аадеміа�Вільямса,�Маршала�Я�бовсьо�о�до�в�лиці�В.�Касіяна.�Зб�довано�тролейб�сн�

лінію�на�проспеті�Маршала�Рооссовсьо�о�з�реонстр�цією�онтатної�мережі�на�площі

Тараса�Шевчена,�що�поліпшило�транспортне�обсл��ов�вання�мешанців�Оболонсьо�о

район��та�забезпечило�зв’язо�з�Київсьою�місьою�лінічною�ліарнею�№ 8�та�Діа�ностич-

ним�центром.

За�період�з�2011�по�2015�рі�придбано�200�тролейб�сів,�192�автоб�си�та�28�трамваїв.

Зб�довано�др��ий�вхід�на�станцію�лінії�швидісно�о�трамваю�«Площа�Перемо�и»,�що�поліп-

шило�безпе��р�х��пасажирів.

В�2015�році�впроваджено�відоремлен��см����для�р�х���ромадсьо�о�транспорт��на�14�в�ли-

цях�міста�Києва.

Введено�в�дію�проет�«Пасажирсьий�онтроль»,�яий�передбачає�виділен��лінію�для�звер-

нень��ромадян�щодо�яості�транспортно�о�обсл��ов�вання.�Створено�спеціалізован��Станцію�тех-

нічно�о�обсл��ов�вання�автоб�сів.�Відновлено�Центр�технічно�о�обсл��ов�вання�тролейб�сів.

Концепт�ально�оновлено�дизайн�Київсьо�о�ф�ні�лер�.

Впроваджено�безонтатн��оплат��за�проїзд�на�6�станціях�швидісною�трамваю�Борща�ів-

сьої�лінії�та�ф�ні�лері.

В�частині�розвит��дорожньо-транспортної�інфрастр�т�ри�за�період�з�2011�по�2015�рои

введено�в�еспл�атацію�транспортн��розв’яз��біля�станції�метрополітен��«Дніпро»,�що�дало

можливість�на�70�%�збільшити�проп�сн��спроможність�транспортно�о�в�зла.

Введено�в�еспл�атацію�транспортн��розв’яз��на�примианні�проспет��На�и�до�Столич-

но�о�шосе�(перша�чер�а),�завершено�реонстр�цію�транспортних�розв’язо�на�перетині�Дніп-

ровсьо�о��звоз��до�Набережно�о�шосе�та�на�перетині�б�львар��Др�жби�Народів�та�Наддніп-

рянсьо�о�шосе���Печерсьом��районі.

Завершено�реонстр�ції:�в�лиці�Сорт�вальної�на�ділянці�від�в�лиці�Канальної�до�в�лиці�Кле-

мансьої;�в�лиці�Анни�Ахматової�на�ділянці�від�проспет��Гри�орена�до�в�лиці�Урлівсьої;�в�-

лиці�Братсьої�з�демонтажем�трамвайних�олій�на�в�лиці�Братсьій�та�на�Контратовій�площі;

в�лиці�Горьо�о�та�проспет��Гри�орена.

Проведено�апітальний�ремонт�б�львар��Лесі�Ураїни,�в�лиці�Червоноармійсьої.�Продовж�-

ються�роботи�з�реонстр�ції�транспортної�розв’язи�на�Поштовій�площі,�проспеті�Перемо�и

та�з�б�дівництва�Подільсьо�о�мостово�о�переход��через�р.�Дніпро.

Здійснено�реонстр�цію�лінії�швидісно�о�трамваю�на�житловом��масиві�Троєщина�(13,2�м,

7�станцій).

В�2015�році:

встановлено�та�тест�ється�про�рамно-апаратний�омплес�Єдино�о�автоматизовано�о�дис-

петчерсьо�о�центр���правління�ом�нальним�автотранспортом�міста�Києва�в�шляхо-еспл�-

атаційних��правліннях�ом�нальної�орпорації�«Київавтодор»;

здійснено�апітальний�та�поточний�ремонти�575�міжвартальних�проїздів�та�приб�динових

територій�за�альною�площею�близьо�530�тис.�в.�м;

придбано�67�одиниць�ом�нальної�техніи�та�реставровано�більше�20�одиниць�техніи.

У�2012�році�завершено�б�дівництво�ново�о�термінал��Міжнародно�о�аеропорт��«Київ»�(Ж�ля-

ни).

В�період�з�2011�по�2015�рои�поб�довано�53�світлофорних�об’єтів,�реонстр�йовано�40�світ-

лофорів,�проведено�аварійно-відновлювальні�роботи�за�вазаний�період�на�6 875�світлофорних

об’єтах.

Поб�довано�204�об’єти�пристроїв�прим�сово�о�зниження�швидості�(«лежачі�поліцейсьі»).

Замінено�та�відновлено�13 478�од.�дорожніх�знаів�та�знаів�маршр�тно�о�орієнт�вання.�Вста-

новлено�8 797�од.�дорожніх�знаів.

Не�останню�роль���створенні�дост�пної,�надійної,�зр�чної,�м�льтимодальної�Транспортної�сис-

теми���столиці�Ураїни�віді�рає�розвито�річово�о�транспорт�.�В�столиці�запровадили�пілотний

проет:�почав��рс�вати�новий�водний�маршр�т�від�Поштової�площі�до�Р�санівсьої�набереж-

ної.

У�тісній�співпраці�з�вело�ромадою�иян�б�ло�розроблено�онцепцію�та�здійснено�попередні

еономічні�розрах�ни�створення�ререаційних�велосипедних�маршр�тів.�За�альна�довжина

пропонованих�маршр�тів�становить�більш�я�100�м.

Перший�Велосипедний�маршр�т�«Житловий�масив�Троєщина —�Європейсьа�площа»�б�ло�від-

рито���2015�році.

Особлива��ва�а�приділялася�модернізації�енер�оспоживання�ом�нально�о��осподарства,

енер�о�енер�ючих�та�розподільчих�пот�жностей�міста,�впровадженню�механізмів�модернізації

житлово�о�фонд�,�відновлювальних�та�альтернативних�техноло�ій�енер�о�енерації�в�рамах�ви-

онання�заходів�з�реалізації�страте�ічної�ініціативи�«Ощадлива�енер�ети�а». Проведено�знач-

ний�обся��робіт�з�підвищення�надійності�елетропостачання�споживачів�та�пот�жності�обладнан-

ня�елетрично�о�омплес��столиці:

— здійснювалися�роботи�з�модернізації�отелень,�індивід�альних�теплових�п�нтів,�насос-

них�станцій,�б�дівництва�та�реонстр�ції�елетричних�мереж,�з�модернізації�артезіансьих

свердловин�із�заміною�елетронасосно�о�обладнання�на�с�часне�енер�оефетивне.

— розроблено�та�впроваджено�механізм�енер�осервісних�онтратів�за�технічної�підтрими

Проет��USAID�«Реформа�місьо�о�теплозабезпечення�в�Ураїні»�та�Інстит�т��бюджет��та�соці-

ально-еономічних�досліджень;

— запроваджено�про�рам��співфінанс�вання�енер�оефетивпих�заходів�в�б�динах�ОСББ�та

ЖБК�(на�он�рсних�засадах)�на��мовах�фінанс�вання�(70�%�витрат�фінанс�ється�за�рах�но

місьо�о�бюджет��і�30�% —�за�рах�но�ОСББ/ЖБК);

— забезпечено�оснащення�житлових�б�динів�теплолічильниами�(тільи���2014-2015�роах

змонтовано�понад�5,0�тис):

— продовж�ється�реалізація�проетів�«Енер�озбереження»�та�«Термосанація�в�бюджетних

�становах�м.�Києва»�із�зал�ченням�редитних�оштів�Північної�еоло�ічної�фінансової�орпора-

ції�(НЕФКО);

— завершено�реалізацію�робіт�із�заміни�застаріло�о��хонно�о�обладнання�на�нове�енер�о-

ефетивне�в�184�бюджетних�заладах�в�рамах�проет��«Енер�озбереження»�(із�зал�ченням

редитних�оштів�Північної�еоло�ічної�фінансової�орпорації�(НЕФКО);

— продовж�ється�робота�з�реонстр�ції�систем��арячо�о�водопостачання�та�теплозабезпе-

чення�заладів�бюджетної�сфери�із�застос�ванням�відновлювальних�та�альтернативних�джерел

енер�ії;

— забезпечено�с�провід�реалізації�проет��технічної�допомо�и�«Ураїна —�трансформацій-

не�підвищення�енер�етичної�ефетивності�в�містах»�за�підтрими�Ініціативи�трансформаційно-
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�о�підвищення�енер�осфетивності�в�містах�(СЕЕТІ).�Про�рами�допомо�и�в��правлінні�енер�е-

тичним�сетором�(ESMAP),�в�рамах�співпраці�зі�Світовим�баном.

— підписано�Меморанд�м�про�взаємороз�міння�між�онсалтин�овою�омпанією�«SЕURECA»

(Франція).�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�та�вионавчим�ор�аном�Київсьої�місьої�ради�(Київсьою�місь-

ою�державною�адміністрацією)�з�метою�поращення�енер�етичної�ефетивності�системи�цен-

тралізовано�о�теплопостачання�міста�Києва�та�розвит��споживання�біопалива�з�метою�опти-

мізації�роботи�системи�теплопостачання�м.�Києва�в�частині�енер�озбереження�та�заміщення

природно�о��аз�.

Київ —�провідний�центр�охорони�здоров’я�в�раїні.�В�рамах�реалізації�страте�ічної�ініціати-

ви�«Здоровий��иянин» відповідно�до�Заон��Ураїни�«Про�порядо�проведення�реформ�ван-

ня�системи�охорони�здоров’я���Вінницьій,�Дніпропетровсьій,�Донецьій�областях�та�в�місті

Києві»�проведено�реформ�вання�заладів�охорони�здоров’я�первинно�о�рівня�надання�медич-

ної�допомо�и.�В�рез�льтаті�чо�о�сформована�мережа�заладів�амб�латорної�лани:�створено

28�центрів�первинної�медио-санітарної�допомо�и�та�13�онс�льтативно-діа�постичних�центрів.

Врахов�ючи�принцип�сімейної�медицини,�за�ошти�місьо�о�бюджет�,�впродовж�трьох�роів

введено�в�дію�86�відоремлених�амб�латорій�за�альної�пратии-сімейної�медицини,�в�яих

працюють�ліарі,�в�том��числі�за�принципом��р�пової�ліарсьої�пратии.�Здійснюються�захо-

ди�з�реформ�вання�вторинно�о�рівня�надання�медичної�допомо�и.

Створено�вісім�ліарень�інтенсивною�лі�вання,�що�надасть�можливість��арантовано�забез-

печити�невідладн��медичн��допомо���населенню�м.�Києва.

Здійснюються�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�почат��ф�нціон�вання�заладів�інтенсив-

но�о�лі�вання.�З�метою�оптимізації�існ�ючої�мережі�спеціалізованої�допомо�и���місті�Києві�ство-

рено�п’ять�територіальних�медичних�об’єднань�шляхом�злиття�профільних�заладів�охорони

здоров’я,�а�саме:�«Фтизіатрія»,�«Психіатрія»,�«Дерматовенероло�ія»,�«Санаторно�о�лі�вання»�та

«Київсьа�стоматоло�ія».�Це�дозволило�виб�д�вати��правлінсь��вертиаль�спеціалізованої�ме-

дичної�допомо�и.

Здійснено�низ��заходів�з�реформ�вання�естреної�медичної�допомо�и.�Створено:�Центр�ес-

треної�медичної�допомо�и�та�медицини�атастроф�міста�Києва.�оперативно-диспетчерсь�

сл�жб��за�єдиним�телефонним�номером�«103»�(за�ошти�місьо�о�бюджет�)�з�виористанням

с�часних�телеом�ніаційних�техноло�ій�та�GPS —�наві�ацією,�збережено�спеціалізовані�психі-

атричні�бри�ади�та�створено�невідладн��нароло�ічн��спеціалізован��сл�жб�.

Успішно�ф�нціон�є�Перинатальний�центр�м.�Києва�на�200�ліжо —�перший�медичний�залад

��столиці.�яий�отримав�сертифіат�стандарт�ISO:�9001���2013�році.�Поряд�з�цим�Київ�безпе-

речний�лідер�в�раїні�з�питань�підтрими�професійно�о�спорт�,�що�є�важливим�не�тільи�соці-

альним,�а�й�політичним�фатором.�У�2015�році�відрито�3�дитячо-юнацьих�спортивних�шоди

ом�нальної�власності —�ДЮСШ�«Юніор�спорт»,�ДЮСШ�для�інвалідів�Шанс»,�ДЮСШ�для�інва-

лідів�з�і�рових�видів�спорт��«Метеор».�До�Дня�фізичної��льт�ри�та�спорт����Деснянсьом��райо-

ні�відрито�нове�приміщення�ДЮСШ�№ 23,�обладнане�с�часним�спортивним�інвентарем.

У�сфері�спорт��вищих�дося�нень�щорічно�проводилася�низа�заходів:

міжнародна�вело�она�Race�Horizon�Park;�міжнародні�зма�ання�з�триатлон��Kiev�Triathlon�Cup:

міжнародний�т�рнір�«Ukraine�Nation�Cup»�зі�спортивної��імнастии�серед�дорослих�та�молоді:�чем-

піонати�та�К�би�Ураїни�з�бос�,�с�часно�о�п’ятиборства,��рео-римсьої�боротьби,�дзюдо,

ле�ої�атлетии,�стрибів���вод�,�аадемічно�о�весл�вання,�хоею�з�шайбою,�бейсбол��та�ін.

Соціальна�допомо�а�та�підтрима�иян�здійснювалася�через�місь��цільов��про�рам��«Т�рбо-

та.�Наз�стріч�иянам»�на�2011-2015�рои.�Реаліз�ється�соціальний�проет�«Карта�иянина»,

яа�передбачає�надання�піль��ате�оріям�осіб,�визначених���про�рамі.

Відрито�відділення�соціально-медичної�реабілітації�дітей�з�дитячим�церебральним�паралі-

чем,�роз�мово�відсталих�дітей�та�дітей�з��раженням�центральної�нервової�системи�з�пор�шен-

ням�психіи�(денне�переб�вання)�в��сіх�районних�територіальних�центрах.

Відрито�дитячі�б�дини,�запроваджено�і��спішно�реаліз�ється�есперимент�щодо�нової�фор-

ми�соціальної�роботи�–�патронат�над�дітьми-сиротами,�дітьми,�позбавлених�батьівсьо�о�пі-

л�вання,�та�дітьми,�яі�опинилися���сладних�життєвих��мовах.

При�Київсьом��місьом���олові��творено�Координаційн��рад��з�питань�підтрими�иян,�яі�бе-

р�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�Ураїни,�та�тимчасово�переміще-

них�із�зони�антитерористичної�операції�осіб�та�Рад��волонтерів.

Київсьою�місьою�владою�надавались�додатові�соціальні��арантії�иянам —��часниам�ан-

титерористичної�операції�(далі —�АТО)�та�членам�сімей�за�иблих�(померлих)�иян�під�час�про-

ведення�АТО.

В�м.�Києві�забезпечено�призначення�та�надання�житлових�с�бсидій�для�відшод�вання�витрат

на�оплат��житлово-ом�нальних�посл���за�спрощеним�порядом.

З�метою�яісно�о�забезпечення�здоб�ття�дітьми�дошільної,�за�альної�середньої�та�профе-

сійно-технічної�освіти,�впродовж�останніх�роів:

— відрито�нові�дошільні�та�за�альноосвітні�навчальні�залади;

— відновлено�роботи��р�п���дошільних�навчальних�заладах,�яі�виористов�вались�не�за

призначенням:

— введено�в�мереж��приватні�навчальні�залади;

— реор�анізовано�шоли-дитячі�сади���дошільні�навчальні�залади;

— проведено�апітальний�ремонт�дошільних�навчальних�заладів�та�реонстр�цію�старих

б�дівель�за�альноосвітніх�навчальних�заладів:

— впроваджено�та�реаліз�ється�елетронна�система�«Елетронна�ор�анізація�харч�вання�ді-

тей���дошільних�навчальних�заладах»:

— здійснено�термосанацію�б�дівель�навчальних�заладів;

— для�дітей�з�особливими�освітніми�потребами���дошільних�навчальних�заладах�відрито

�р�пи�з�інлюзивною�формою�навчання;

— створено�низ��навчальних�заладів�шляхом�реор�анізації�професійно-технічних�навчаль-

них�заладів;

— розпочато�дослідно-еспериментальн��робот��«Професійна�під�отова�робітниів�з�вио-

ристанням�елементів�д�альної�системи�навчання»:

— створено�веб-сторін��«Освітня�арта�Києва»,�на�яій�розміщено�міти�шіл�та�дитсадів

Києва�та�віз�алізовано�елетронний�паспорт�ожно�о�навчально�о�залад�:

— розпочато�пілотний�проет�«арта��чня»�в�рамах�проет��«Карта�иянина»�з�наст�пни-

ми�сервісами:�система�онтролю�дост�п��до�шоли:�без�отівова�оплата�за�харч�вання:�«Еле-

тронна�шола»:�безоплатний�проїзд���місьом���ромадсьом��транспорті:�роз�орн�та�статисти-

а�для�батьів.

В�рамах�реалізації�страте�ічної�ініціативи�«К�льт�рна�височина»�иївсьою�місьою�владою

постійно�проводилася�робота�щодо�поп�ляризації��льт�рно�о�прод�т�.�Проведено�низ��важ-

ливих��льт�рних�подій�міжнародно�о�значення:

— он�рс�молодих�піаністів�пам’яті�Володимира�Горовиця;

— м�льтимедійний�фестиваль�с�часно�о�мистецтва�ГОГОЛЬFEST:

— етнічний�фестиваль�«Країна�мрій»:

— он�рс�воалістів�ім.�Бориса�Гмирі:

— иївсьий�міжнародний�інофестиваль�«Молодість»;

— ацію�«Ніч�м�зеїв».

Створено�с�часний�сайт�М�зею�історії�міста�Києва�з�м�льтимедійними�елементами,�вірт�-

альними�ес�рсіями�та�поповнено�фонд�м�зею�творами�мистецтва.

Розроблено�проет�Концепції�модернізації�інотеатрів�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�метою�створення�іно�ластера�світово�о�рівня�за�співпраці�з�держав-

ними�ор�анами�влади�на�базі�державних�та�місьих�ативів.

За�рез�льтатами�проведено�о�аналіз��реалізації�Страте�ії���2011-2015�роах,�стан��соціаль-

но-еономічно�о�розвит��міста�визначено�сильні�та�слабі�сторони�в�розвит��столиці,�мож-

ливості�та�за�рози,�яі�в�подальшом��впливатим�ть�на�реалізацію�заходів,�відібрано�та�сфор-

мовано�Катало��проетних�ідей,�що�дозволить�дося�ти�страте�ічних�цілей.

Методоло�ія�та�процес�під�отов�и�План��заходів�на�2016-2018�ро�и�

з�реалізації�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��

Під�отова�План��заходів�на�2016-2018�рои�з�реалізації�Страте�ії�розвит��міста�Києва�до�2025

ро��(далі —�План�заходів)�проводилася�протя�ом�липня —��р�дня�2015�ро��відповідно�до�стра-

те�ічних�цілей,�визначених���Страте�ії,�та�з�о�ляд��на�існ�ючі�та�передбач�вані�можливості�роз-

вит��та�вилии.

План�заходів�розроблено�на�основі�методичних�реомендацій�проет��ЄС�«Підтрима�полі-

тии�ре�іонально�о�розвит��в�Ураїні»�та�Постанови�Кабінет��Міністрів�Ураїни�віл�11�листопа-

да�2015�р.�№ 932�«Про�затвердження�Поряд��розроблення�ре�іональних�страте�ій�розвит��і

планів�заходів�з�їх�реалізації,�а�таож�проведення�моніторин���та�оціни�рез�льтативності�ре-

алізації�зазначених�ре�іональних�страте�ій�і�планів�заходів»�та�терміном�на�три�рои�(2016-2018

рои).

Відповідно�до�страте�ічних�цілей�визначено�дві�про�рами:

1.�Про�рама�еономічно�о�зростання.

2.�Про�рама�підвищення�омфорт��життя.

Про�рами�є�основним�інстр�ментом�для�реалізації�Страте�ії.�Вони�інте�р�ють�проети,�по-

в’язані�за�змістом�та�спрямовані�на�розвито�виявлених�перева�,�мінімізацію�за�роз.�Всі�про-

�рами�є�ба�ато�ал�зевими�і�ожна�з�них�задовольняє�потреби�соціально-еономічно�о�розвит-

��міста�в�цілом��та�йо�о�території.

Особлива��ва�а�направлена�на�стим�лювання�еономічно�о�зростання�та�підвищення�яості

життя.

При�під�отовці�План��заходів�взято�до��ва�и�наст�пне:

— �рс�реформ,�задано�о�на�національном��рівні;

— наявність�в�Ураїні�політичної�волі�до�переведення�процесів�план�вання�та�реалізації�по-

літии�ре�іонально�о�розвит����відповідність�до�пратии�Європейсьо�о�Союз�,�виладені���Стра-

те�ії�стало�о�розвит��«Ураїна-2020»;

— затвердження�Державної�страте�ії�ре�іонально�о�розвит��Ураїни�на�період�до�2020�ро-

�;

— визначення�найбільш�важливих�проблем�розвит��столиці;

— відповідність�про�рам,�напрямів�і�проетів�розвит�,�що�пропон�ються���Плані�заходів,�для

дося�нення�страте�ічних�цілей,�визначених���Страте�ії.

У�ході�процес��під�отови�План��заходів�застосовано�методоло�ічні�підходи�та�інстр�менти�для

страте�ічно�о�й�операційно�о�план�вання,�що�виористов�ються�в�раїнах�Європейсьо�о�Со-

юз��із�врах�ванням�особливостей�Ураїни�та�ре�іон�.

Принципи�та�інстр�менти,�що�застосов�валися�для�визначення�сфер�втр�чання,�передбача-

ли:

партнерство —�домовленість�про�спільні�цілі�шляхом�онс�льтацій�та�на�основі�онсенс�с��з

представниами�влади,�ділових�іл,�освітніх��станов,�ор�анізацій��ромадянсьо�о�с�спільства

та�інших�заціавлених�сторін;

�часть�та�спільн��заціавленість —�забезпечення�широої�соціальної�з�оди,�чітої��ромадсьої

підтрими�реалізації,�заціавленості�діяти�в�напрямі�спільних�цілей,�взаємної�довіри,�спільної

відповідальності�і�підзвітності;

сталість —�рез�льтат�застос�вання��ставлених�принципів�і�методоло�ічних�інстр�ментів,�та-

их�я�баланс�і��з�одженість�страте�ічних�і�операційних�елементів�(цілей,�заходів,�про�рам);

інте�рацію —�дося�н�т��завдяи��часті�заціавлених�сторін�та�забезпеченню�їх�потреб�через

розроб��спільних�заходів;

інноваційність —�визначення�оптимальних�і�ори�інальних�втр�чань�(проетів)�з�метою�забез-

печення�найбільш�ефетивно�о�виористання�наявних�рес�рсів;

�з�одженість,�ієрархію�та�взаємопов’язаність —�передбачення���план�вальних�до�ментах

нижчо�о�рівня��з�одженості�з�планами�вищо�о�рівня�з�можливою�більшою�онретизацією.

Засоби�реалізації�(можливі�джерела�фінанс�вання).

Кожна�про�рама�стос�ється�оремо�о�аспет�,�яий�впливає�на�розвито�міста.�При�цьом��впро-

вадження�проетних�ідей,�що�входять�до�про�рам,�можливе�за�рах�но:

— оштів�бюджет��міста�Києва;

— оштів�державно�о�бюджет�,���том��числі�державно�о�фонд��ре�іонально�о�розвит�;

— оштів�інвесторів:

— власних�оштів�підприємств:

— оштів�міжнародної�технічної�допомо�и,�міжнародних�фінансових�ор�анізацій;

— оштів�з�інших�джерел,�не�заборонених�заонодавством.

Врахов�ючи�наявність���Страте�ії�дев’яти�страте�ічних�ініціатив�та�дев’яти�пріоритетів�за�се-

торами�місьо�о�розвит��б�ло�виділено�операційні�цілі�та�відповідно�до�них�сформовані�про-

етні�ідеї.
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Співвідношення�страте�ічних�та�операційних�цілей�з�прое�тними�ідеями

СТРАТЕГІЧНІ
ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ПРОЕКТНІ ІДЕЇ

1.Збільшен	
ня
економічно	
го
добробуту

Підвищення статусу міста
Києва на міжнародній арені
як міста, привабливого для
здійснення бізнесу,
залучення інвестицій,
туризму

Участь у національних та закордонних виставкових заходах

Сприятливе інвестиційне
середовище міста

Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок)
працівників виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та
просування інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій
міста Києва

Створення інноваційного
міста

Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції

Впровадження енергозберігаючих технологій

Підвищення
енергоефективності 
м. Києва

Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери м. Києва

Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери 
м. Києва

Оснащення бюджетних закладів м. Києва енергоефективними
кухонними плитами

Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної
сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії

Впровадження сучасних
технологій міського
управління

Створення єдиної інформаційно,аналітичної системи фінансового
планування м. Києва

Створення та впровадження комплексної інформаційно,
аналітичної системи управління фінансово,господарською
діяльністю в м. Києві

Створення інформаційно,аналітичної системи "Управління
майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

Створення програмно,апаратної платформи для надання
електронних послуг

Створення інформаційно,аналітичної системи "Електронна
медицина"

Створення інформаційно,телекомунікаційної системи "Цифрова
освіта"

Розробка та впровадження системи оповіщення надзвичайних
ситуацій

Створення програмно,апаратної платформи "Електронне
паркування"

Розвиток поліцентричності,
створення нових міських
центрів

Створення офісів розвитку міських та локальних проектів

2. Поліпшення
комфорту
життя

Модернізація інженерної
інфраструктури

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Будівництво Другої нитки Головного міського каналізаційного
колектора в м. Києві

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих
побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району
Київської області

Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання
житлового масиву Осокорки Північні 

Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі
"Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії з
видачею теплової й електричної енергії в міські мережі та заміною
котлоагрегатів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Модернізація транспортної
інфраструктури

Будівництво Подільсько,Вигурівської лінії Київського
метрополітену

Придбання вагонів метрополітену

Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

Будівництво та реконструкція вулично,дорожньої мережі

Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016,2018 роках

Розвиток паркувального простору міста Києва

Розвиток Міжнародного аеропорту Київ (Жуляни)

Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Київ

Інформатизація міста Києва

Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

Будівництво тролейбусних ліній

Реконструкція та будівництво трамвайних ліній

Придбання трамвайних вагонів, тролейбусів, автобусів,
електробусів та спеціалізованої техніки

Доступна, якісна та
ефективна система охорони
здоров'я

Медико,психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо,
переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів
їх сімей

Цикл навчання для медичних працівників з подальшою
підготовкою спікерів , консультантів з питань
вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить
матеріалів рекламного характеру: "Інвестуй в своє здоров'я.
Вакцинація ,єдиний ефективний засіб профілактики"

Систематичне просування
здорового способу життя

Молодіжне таборування

Будівництво спортивного комплексу в парку культури та
відпочинку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60

Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту
, водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія
Матвіївської затоки)

Будівництво спортивного комплексу у складі плавальний басейн,
льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами
єдиноборств

Зниження негативного
впливу на навколишнє
середовище

Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на
території Деснянського району м. Києва

Чиста вода

Створення нових зелених зон відпочинку

Створення унікальної
культурної атмосфери

Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і
реконструкцією прибудови театрально,видовищного закладу
культури "Київський академічний театр оперети" на вул.
Червоноармійській, 53/3, у Печерському районі міста Києва (1 черга)

Високоякісна, доступна
освіта, що відповідає
вимогам ринку

"Оновлена школа" , зміцнення та вдосконалення матеріально,
технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста

Підвищення безпеки та
соціального захисту
населення

Забезпечення житлом осіб з числа дітей,сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, на 2016,2018 pp.

Beдення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Про�рама�1.�Про�рама�е�ономічно�о�зростання

На�с�часном��етапі�с�спільно�о�розвит��проблема�соціально-еономічно�о�зростання�зай-

має�провідне�місце�в�страте�ії�розвит��держави,��сіх�її�ре�іонів.�Для�забезпечення�еономіч-

но�о�зростання�та�підвищення�он�рентоспроможності�столиці�необхідно:�сприятливий�інвес-

тиційний�лімат,�підтрима�иївсьо�о�виробниа�промислової�прод�ції�та�посл��,�здійснення

стр�т�рних�перетворень���промисловості,�нарощ�вання�еспортно�о�потенціал��та�виробниц-

тва�імпортозаміщ�ючої�прод�ції,�підвищення�енер�озабезпечення�потреб�місьо�о��осподар-

ства�і�населення�та�енер�озбереження.

Реалізація�Про�рами�1�дозволить:

заласти�платформ��для�розвит��сеторів�еономіи,���перш��чер��,�інноваційних�промис-

лових�підприємств,�поліпшити�яість�життя���місті�та�сприятиме�техноло�ічном��вдосонален-

ню�існ�ючих�підприємств,�вип�с��нових�видів�прод�ції;

підвищити�рівень�інте�рації�систем�місьо�о��правління�та�місцево�о�самовряд�вання,��с�-

нення�д�блювання�ф�нцій���різних�підсистемах,�створення�за�альномісьо�о�омплес��стан-

дартів,�ласифіаторів,�наборів�метаданих�тощо�шляхом�створення�єдино�о��правлінсьо�о�ін-

формаційно-аналітично�о�середовища.

Реалізації�Про�рами�1�передбачає�заохочення�міжнародних�омпаній�до�розміщення�важли-

вих�центральних�та�ре�іональних�ф�нцій���місті�та�сприятиме�підвищенню�стат�с��міста�Києва

на�міжнародній�арені�я�міста,�привабливо�о�для�здійснення�бізнес�,�зал�чення�інвестицій,�т�-

ризм�,�а�таож�забезпечить�зростання�обся�ів�надходжень�в�еономі��міста�за�рах�но�збіль-

шення�інвестиційних�рес�рсів,�т�ристичних�потоів�та�проведення�масштабних�заходів�в�столи-

ці,�підвищення�рівня�доходів�бюджет��міста�Києва.

Очі��вані	рез�льтати:

— збільшення�обся�ів�зал�чених�інвестиційних�рес�рсів�та�реалізація�інвестиційних�проетів

��найважливіших��ал�зях�місьо�о��осподарства;

— реалізація�промоційної�політии�з�прос�вання�інвестиційно�о�та�т�ристично�о�імідж��міс-

та�Києва�на�вн�трішньом��та�заордонном��ринах,�створення�єдино�о�та�впізнаваємо�о�мар-

етин�ово�о�образ��та�бренд��міста,�яий�втілюватиме�основні�інвестиційні,�ділові�та�т�ристич-

ні�пропозиції�міста;

— нала�одження�ефетивної�співпраці�влади�з�іноземним�приватним�сетором;

— збільшення�т�ристичних�потоів�до�м.�Києва�до�2,5�млн�осіб;

— зростання�щорічних�надходжень�в�еономі��міста�від�переб�вання�т�ристів�та�надходжень

від�справляння�т�ристично�о�збор��до�бюджет��міста�Києва;

— збільшення�надходжень�прямих�іноземних�інвестицій�до�міста�Києва�до�27,0�млрд�дол�США

на�інець�2016�ро�;

— відродження�промислово�о�та�на�ово�о�потенціал��міста;

— розширення�виробництва�імпортозамінюючої�та�еспортоспроможної�прод�ції�на�иїв-

сьих�підприємствах;

— значне�сорочення�споживання�теплової�енер�ії;

— еономія�теплової�енер�ії�на�ожном��навчальном��заладі�бюджетної�сфери�м.�Києва�від

впровадження�омплес��заходів�з�термосанації�близьо�60�%�від�за�ально�о�теплоспоживан-

ня�об’єта;

— поращення�яісних�харатеристи�роботи�систем�освітлення�відповідно�до�санітарних

норм�(підвищення�ольоропередачі,�зменшення�стробосопічно�о�ефет��та�ефет��осліплен-

ня);

— підвищення�ефетивності�споживання�елетричної�енер�ії;

— зменшення�бюджетних�видатів,�пов’язаних�з�оплатою�за�спожит��елетричн��енер�ію;

— система��правління�лоальних�та�місьих�проетів�через�офіси�розвит�.

Дося�нення	вищенаведених	рез�льтатів	можливо	прослід��вати	через	та�і	по�азни�и:

— обся��реалізованої�промислової�прод�ції;

— індес�промислової�прод�ції;

— впровадження�нових�техноло�ічних�процесів;

— впровадження�інноваційних�видів�прод�ції;

Операційні цілі Проектні ідеї

Програма 1. Програма економічного зростання

1.1. Підвищення статусу міста Києва на
міжнародній арені як міста,
привабливого для здійснення бізнесу,
залучення інвестицій, туризму

1.1.1 Участь у національних та закордонних виставкових заходах

1.2. Сприятливе інвестиційне
середовище міста

1.2.1 Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок)
працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування
інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

1.3. Створення інноваційного міста 1.3.1  Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції

1.3.2  Впровадження енергозберігаючих технологій

1.4. Підвищення енергоефективності 
м. Києва

1.4.1 Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери м. Києва

1.4.2 Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери 
м. Києва

1.4.3 Оснащення бюджетних закладів м. Києва енергоефективними
кухонними плитами

1.4.4 Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів
бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії 

1.5. Впровадження сучасних технологій
міського управління

1.5.1  Створення єдиної інформаційно,аналітичної системи фінансового
планування м. Києва

1.5.2 Створення та впровадження комплексної інформаційно,
аналітичної системи управління фінансово,господарською діяльністю в
м. Києві

1.5.3 Створення інформаційно,аналітичної системи "Управління
майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

1.5.4 Створення програмно,апаратної платформи для надання
електронних послуг

1.5.5 Створення інформаційно,аналітичної системи "Електронна
медицина"

1.5.6 Створення інформаційно,телекомунікаційної системи "Цифрова
освіта"

1.5.7 Розробка та впровадження системи оповіщення надзвичайних
ситуацій

1.5.8 Створення програмно,апаратної платформи "Електронне
паркування"

1. 6. Розвиток поліцентричності,
створення нових міських центрів

1.6.1 Створення офісів розвитку міських та локальних проектів
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— середньомісячна�заробітна�плата;

— обся�и�надходжень�податів�і�зборів�від�промислових�підприємств�до�Зведено�о�бюдже-

т��міста�Києва�порівняно�з�попереднім�роом.

— обся��прямих�іноземних�інвестицій;

— обся��т�ристично�о�збор�;

— ільість�в’їзних�т�ристів;

— середня�тривалість�переб�вання�т�ристів;

— ільість�офісів�розвит��місьих�та�лоальних�проетів�на�місцях.

Орієнтовний	фінансовий	план

Очі��вані	рез�льтати;

— забезпечення�надійності�ф�нціон�вання�систем�водовідведення;

— стале�забезпечення�мешанців�правобережної�частини�міста�Києва�посл��ами�водовідве-

дення:

— забезпечення�населення�столиці�артезіансьою�питною�водою�належної�яості;

— поліпшення�еоло�ічно�о�стан��міста�Києва�за�рах�но�впровадження�системи�хімічно�о

очищення�димових��азів;

— додатове�надходження�теплової�та�елетричної�енер�ії;

— поліпшення�еоло�ічно�о�і�санітарно�о�стан��полі�он��твердих�поб�тових�відходів�№ 5�в�

с.�Під�ірці�Об�хівсьо�о�район��Київсьої�області;

— підвищення�рівня�еоло�ічної�безпеи;

— б�дівництво�четвертої�Подільсьо-Ви��рівсьої�лінії�Київсьо�о�метрополітен�;

— запровадження�відритої�автоматизованої�прозорої�системи�розрах�н��за�посл��и�пар�-

вання�з�можливістю�оn-Ііnе-онтролю�на�web-pecypci�стан��пар�вально�о�простор�:

— зменшення�аварійних�сит�ацій�та�дорожньо-транспортних�при�од�на�нере��льованих�пе-

рехрестях�в�м.�Києві;

— зменшення�навантаження�на�в�лично-дорожню�мереж��та�приб�динов��територію;

— поращення�ор�анізації�дорожньо�о�р�х�;

— збільшення�паромісць;

— поращення�яості�пасажирсьих�перевезень;

— розвантаження�транспортних�ма�істралей;

— зменшення�заторів�автомобільно�о�транспорт�;

— придбання�с�часно�о�р�хомо�о�слад�;

— розвантаження�станцій�метрополітен��в�центрі�міста;

— створення�автоматизованої�системи�розрах�нів�за�посл��и�пар�вання;

— розвито�олімпійсьих�та�неолімпійсьих�видів�спорт�;

— зростання�ільості�населення,�охоплено�о�всіма�видами�фіз�льт�рно-оздоровчої�роботи;

— створення�роз�ал�женої�мережі�абінетів�та�стаціонарів�психоло�ічної�роз�р�зи�для�про-

ведення�індивід�альної�та��р�пової�терапії�з�метою�медио-психоло�ічної�адаптації�та�реабілі-

тації�вн�трішньо-переміщених�осіб,��часниів�антитерористичної�операції�і�членів�їх�сімей;

— збільшення�ільості�та�різноманітності��льт�рно-мистецьих�заходів,�що�сприятиме�інте�-

рації�Києва���світовий��льт�рний�простір,�розвит��міжнародних��льт�рних�зв’язів,�форм�-

ванню�привабливо�о�імідж��столиці�та�її��льт�ри���світі;

— поращення��мов�виховання�дітей�та�навчання��чнів.

По�азни�и	дося�нення:

— протяжність�аналізаційних�мереж;

— щільність�аналізаційних�мереж;

— протяжність�та�щільність�водо�онів;

— обся��виидів�шідливих�речовин;

— обся�и�виробленої�теплової�та�елетричної�енер�ії�(на�філіалі�«Завод�«Енер�ія»�ПАТ�«Київе-

нер�о»);

— відсото�ре�енерованих�забр�днених�територій;

№ Назва проекту Вартість, тис. грн

2016 2017 2018 Всього

1.1.1 Участь у національних та закордонних виставкових
заходах

3 100,0 3 100,0 3 100,0 9 300,0

1.2.1 Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних
навичок) працівників виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
сфері підготовки та просування інвестиційних і
зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

500,0 1 000,0 500,0 2 000,0

1.3.1 Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції 1 095,0 1 095,0 1 095,0 3 285,0

1.3.2 Створення єдиної інформаційно,аналітичної системи
фінансового планування м. Києва

8 300,0 500,0 600,0 9 400,0

1.4.1 Створення та впровадження комплексної інформаційно,
аналітичної системи управління фінансово,
господарською діяльністю в м. Києві

4 500,0 3 000,0 2 000,0 9 500,0

1.4.2 Створення інформаційно,аналітичної системи "Управління
майновим комплексом територіальної громади міста
Києва"

6 500,0 1 000,0 500,0 8 000,0

1.4.3 Створення програмно,апаратної платформи для надання
електронних послуг

3 200,0 1 100,0 600,0 4 900,0

1.4.4 Створення інформаційно,аналітичної системи
"Електронна медицина"

10 000,0 5 000,0 3 000,0 18 000,0

1.5.1 Створення інформаційно,телекомунікаційної системи
"Цифрова освіта"

9 700,0 200,0 100,0 10 000,0

1.5.2 Розробка та впровадження системи оповіщення
надзвичайних ситуацій

3 000,0 1 000,0 1 400,0 5 400,0

1.5.3 Створення програмно,апаратної платформи "Електронне
паркування"

2 000,0 1 000,0 900,0 3 900,0

1.5.4 Впровадження енергозберігаючих технологій 17 254,0 18 254,0 2 254,0 37 762,0

1.5.5 Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери 
м. Києва

397 233,0 397 233,0 397 233,0 1 191 700,0

1.5.6 Модернізація систем освітлення будівель бюджетної
сфери м. Києва

158 500,0 158 500,0 247 000,0 564 000,0

1.5.7 Оснащення бюджетних закладів м. Києва
енергоефективними кухонними плитами

21 600,0 16 200,0 16 200,0 54 000,0

1.5.8 Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів
бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел
енергії

46 240,0 46 240,0 46 240,0 138 720,0

1.6.1 Створення офісів розвитку міських та локальних проектів , 750,0 750,0 1 500,0

Про�рама�2.�Про�рама�підвищення��омфорт��життя

Еономічне�зростання�є��оловною�перед�мовою�забезпечення�яості�життя�населення,�роз-

вит��інфрастр�т�ри�міста�та�систем�йо�о�життєзабезпечення.�Підвищення�омфорт��життя

жителів�столиці —�омплесна�мета�розвит��міста,�дося�нення�яої�забезпеч�ється�реалізацією

Про�рами�2.

Індес�омфорт��життя�визначається�основними�інте�рованими�поазниами,�що�харатери-

з�ють�стан�лючових�сеторів�життєдіяльності�міста:�транспорт�,�житлово-ом�нально�о��ос-

подарства,�охорони�здоров’я,�еоло�ії,�безпеи,�освіти,��льт�ри,�спорт�.

Підвищення�яості�життя�иян�значною�мірою�забезпеч�ється�надійністю�інженерної�інфра-

стр�т�ри,�зр�чністю�та�мобільністю�транспортної�системи,�яістю�та�дост�пністю�системи�охо-

рони�здоров’я,�освіти�та��льт�ри.�С�ттєве�значення�для�омфортності�життя���столиці�має

яість�довілля�та�рівень�безпеи.

Реалізація�Про�рами�2�дозволить�вирішити�питання�щодо�оптимізації�стр�т�ри�транспорт-

них�засобів,�вдосоналити�процес��правління�транспортними�потоами�в�місті,�проводити�до-

статньо�інтенсивні�роботи�з�оновлення�та�впоряд�вання�місьих�шляхів,�забезпечити�швиде,

зр�чне�та�безпечне�транспортне�спол�чення�між��сіма�ф�нціональними�зонами�міста.

Залишається�ат�альним�продовження�реформи�системи�охорони�здоров’я,�яа�є�основою

соціальної�політии�иївсьої�місьої�влади,�діяльність�яої�спрямована�на�ефетивне�життєза-

безпечення�територіальної��ромади�столиці.

Реалізація�Про�рами�2�врахов�є�потреби�місьої�системи�освіти�в�подальшом��вдосонален-

ні�та�розвит�,�посиленні�матеріально-технічної�бази�та�адрово�о�потенціал�.�Запровадження

с�часно�о�менеджмент��освітніх�посл���сприятиме�зростанню�яості�та�дост�пності�освіти.

Сьо�одення�ставить�на�перший�план�питання�безпеи�життєдіяльності���столиці,�зменшення

наявних�еоло�ічних�ризиів�здоров’ю�та�довіллю,�с�ттєве�поращання�яості�водних�рес�рсів,

зменшення�обся�ів��творення�відходів�виробництва�та�споживання.�Всі�ці�питання�б�д�ть�вирі-

ш�ватись���процесі�реалізації�Про�рами�2.

2.2. Модернізація
транспортної
інфраструктури

2.2.1 Будівництво Подільсько,Вигурівської лінії Київського метрополітену

2.2.2 Придбання вагонів метрополітену

2.2.3 Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

2.2.4 Будівництво та реконструкція вулично,дорожньої мережі

2.2.5 Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016,2018 роках

2.2.6 Розвиток паркувального простору міста Києва

2.2.7 Розвиток Міжнародного аеропорту Київ (Жуляни)

2.2.8 Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Київ

2.2.9 Інформатизація міста Києва

2.2.10 Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

2.2.11 Будівництво тролейбусних ліній

2.2.12 Реконструкція та будівництво трамвайних ліній

2.2. 13 Придбання трамвайних вагонів, тролейбусів, автобусів, електробусів та
спеціалізованої техніки

2.3. Доступна, якісна
та ефективна
система охорони
здоров’я

2.3.1  Медико,психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо,переміщених осіб,
учасників антитерористичної операції і членів їх сімей

2.3.2 Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів ,
консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить
матеріалів рекламного характеру: "Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація , єдиний
ефективний засіб профілактики"

2.4. Систематичне
просування
здорового способу
життя

2.4.1 Молодіжне таборування

2.4.2 Будівництво спортивного комплексу в парку культури та відпочинку "Партизанська
слава" на вул. Тростянецькій, 60

2.4.3 Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту ,
водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)

2.4.4 Будівництво спортивного комплексу у складі плавальний басейн, льодова арена,
ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств

2.5. Зниження
негативного впливу
на навколишнє
середовище

2.5.1 Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території Деснянського
району м. Києва

2.5.2 Чиста вода

2.5.3 Створення нових зелених зон відпочинку

2.6. Створення
унікальної
культурної
атмосфери

2.6.1 Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією
прибудови театрапьпо,видовищного закладу культури "Київський академічний театр
оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3, у Печерському районі м.Києва (1 черга)

2.7. Високоякісна,
доступна освіта, що
відповідає вимогам
ринку

2.7.1 "Оновлена школа" , зміцнення та вдосконалення матеріально,технічної бази
загальноосвітніх навчальних закладів міста

2.8. Підвищення
безпеки та
соціального захисту
населення

2.8.1 Забезпечення житлом осіб з числа дітей,сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

2.8.2 Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на
2016,2018 pp.

2.8.3 Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових мов

Операційні цілі Проектні ідеї

Програма 2. Програма підвищення комфорту життя

2.1. Модернізація
інженерної
інфраструктури

2.1.1 Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

2.1.2 Будівництво Другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві

2.1.3  Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в
с. Підгірці Обухівського району Київської області

2.1.4  Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву
Осокорки Північні

2.1.5 Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі "Завод "Енергія"
ПАТ "КИІВЕНЕРГО"

2.1.6 Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії з видачею теплової й
електричної енергії в міські мережі та заміною котлоагрегатів на філіалі "Завод "Енергія"
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
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— ільість�реонстр�йованих�дюерних�переходів;

— ільість�придбаних�ва�онів�метрополітен�,�трамвайних�ва�онів,�тролейб�сів,�автоб�сів,

елетроб�сів�та�спеціалізованої�техніи;

— ільість�поб�дованих�трамвайних�ліній;

— ільість�поб�дованих�тролейб�сних�ліній;

— ільість�поб�дованих�ба�атоповерхових�перехоплюючих�парін�ів;

— ільість�нових�світлофорних�об’єтів;

— ільість�поб�дованих�парін�ів;

— ільість�осіб,�що�отримали�матеріальн��допомо���різних�видів;

— ільість�зареєстрованих�в�системі�«Карта�иянина»;

— ільість�сімей,�яим�призначені�житлові�с�бсидії;

— ільість�проведених�все�раїнсьих�та�міжнародних��льт�рних�заходів;

— ільість�поб�дованих�за�альноосвітніх�навчальних�заладів;

— ільість�реонстр�йованих�б�дівель�та�фасадів�за�альноосвітніх�навчальних�заладів;

— рівень�забезпеченості�дітей,�молоді�та�різних�верств�населення�с�часною�спортивною

спор�дою�для�проведення�фіз�льт�рно-спортивних�заходів;

— ільість�дітей,�що�займаються���дитячо-юнацьих�спортивних�шолах;

— ільість�населення,�охоплено�о�всіма�видами�фіз�льт�рно-оздоровчої�роботи.

Орієнтовний	фінансовий	план

2.6.1 Реставрація та реабілітація будівлі з технічним
переоснащенням і реконструкцією прибудови
театрально,видовищного закладу культури
"Київський академічний театр оперети" на вул.
Червоноармійській, 53/3, у Печерському
районі міста Кисва (1 черга) 

21 285.0 0,0 0,0 21 285.0 

2.7.1 "Оновлена школа" , зміцнення та
вдосконалення матеріально,технічної бази
загальноосвітніх навчальних закладів міста

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

2.8.1 Забезпечення житлом осіб з числа дітей ,сиріт
та дітей, позбавлених батьківською піклування

65 765,1 65 765.1 65 765.0 197 295.2

2.8.2 Забезпечення житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, на
2016,2018 pp.

622 245.4 562 645,4 633 556,1 1 818 446.9

2.8.3 Ведення обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

не потребує
фінансування

не потребує
фінансування

не потребує
фінансування

не потребує
фінансування

№ Назва проекту Вартість, тис. грн

2016 2017 2018 Всього

2.1.1 Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро 70 377,7 65 622,9 151 290,5 287 291.1

2.1.2 Будівництво Другої нитки Головного міського
каналізаційного колектора в м. Києві

295 131.5 247 816.2 0.0 542 947.7

2.1.3 Реконструкція та технічне переоснащення полігону
твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці
Обухівського району Київської області

13 000,0 28 992,4 0,0 41 992,4

2.1.4 Перша черга будівництва споруд артезіанського
водопостачання житлового масиву Осокорки ,
Північні

1 000,0 Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено
скоригова,
ним
проектом

2.1.5 Будівництво системи хімічного очищення димових
газів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "Київенерго"

156 015.0 Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено
скоригова,
ним
проектом

2.1.6 Встановлення турбоагрегату для вироблення
електроенергії з видачею теплової й електричної
енергії в міські мережі та заміною котлоагрегатів на
філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "Київенерго"

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

2.2.1 Будівництво Подільсько,Вигурівської лінії
Київського метрополітену

635 000.0 540 000.0 2 692 000.0 3 867 000,0

2.2.2 Придбання вагонів метрополітену 295 400.0 1 012 800.0 , 1 308 200,0

2.2.3 Капітальне будівництво та модернізація Київського
метрополітену

536 245.1 1 390 000,0 2 250 760,0 4 177 005.1

2.2.4 Будівництво та реконструкція вулично,дорожньої
мережі

2 133 900.0 2 095 100,0 2 093 600.0 6 322 600,0

2.2.5 Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016,
2018 роках

434 308.8 466 693,7 468 762,0 1 369 764,5

2.2.6 Розвиток паркувального простору міста Києва 299 726.4 265 421.4 459 519.6 1 024 667.4

2.2.7 Розвиток Міжнародного аеропорту Київ (Жуляни) 89 500,0 100 600.0 73 000,0 263 100,0

2.2.8 Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті
Київ

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

2.2.9 Інформатизація міста Києва 467 444.0 193 366,0 65 086,0 732 296.0

2.2.10 Будівництво транспортних пересадочних вузлів з
терміналами

197 220.0 235 020,0 173 140,0 605 380,0

2.2.11 Будівництво тролейбусних ліній 58 800,0 88 580,0 69 460,0 216 840.0

2.2.12 Реконструкція та будівництво трамвайних ліній 890 604.8 888 900.0 874 011.5 2 653 516.3

2.2.13 Придбання трамвайних вагонів,тролейбусів,
автобусів, електробусів та спеціалізованої техніки

1 026 000,0 1 026 000,0 1 023 000,0 3 075 000,0

2.3.1 Медико,психологічна адаптація та реабілітація
внутрішньо,переміщених осіб, учасників анти,
терористичної операції і членів їх сімей

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

2.3.2 Цикл навчання для медичних працівників з
подальшою підготовкою спікерів консультантів з
питань вакцинопрофілактики для роботи з
населенням, який не містить матеріалів рекламного
характеру: "Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація,
єдиний ефективний засіб профілактики"

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

Буде
визначено

2.4.1 Молодіжне таборування 9 853.78 1 954,46 2 736,32 14 544,56

2.4.2 Будівництво спортивного комплексу в парку
культури та відпочинку "Партизанська слава" на вул.
Тростянецькій, 60

150 000.0 350 000.0 100 000.0 600 000.0

2.4.3 Будівництво центру олімпійської підготовки з
водних видів спорту ,водноспортивного стадіону на
Трухановому острові (акваторія Матвіївської
затоки)

10 000,0 489 550,0 450,0 500 000,0

2.4.4 Будівництво спортивного комплексу у складі
плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал,
спортивний зал для занять видами єдиноборств

150 000,0 350 000.0 200 000,0 700 000,0

2.5.1 Демеркуризація території ВАТ "Радикал".
розташованого на території Деснянського району 
м. Кисва

5 000,0 0.0 0,0 5 000.0

2.5.2 Чиста вода 5 000,0 0.0 0,0 5 000,0

2.5.3 Створення нових зелених зон відпочинку 20 000,0 24 000,0 28 000.0 72 000.0

Списо�	с�орочень

СЕЕТІ —�City�Energy�Efficiency�Transformation�(�Ефетивність�трансформації�енер�ії�міста)

DFID —�Department�for�International�Development�(Міністерство�міжнародно�о�розвит��Велио-

британії)

EBRD —�European�Bank�for�Reconstruction�and�Development�(Європейсьий�бан�реонстр�-

ції�та�розвит�)

ESMAP —�Energy�Sector�Management�Assistance�Program�(Про�рама��правління�енер�етич-

ним�сетором�з�надання�допомо�и)

EY —�Ernst�&�Young —�британсьа�а�диторсьо-онсалтин�ова�омпанія

USAID—�United�States�Agency�for�International�Development�(А�ентство�США�з�міжнародно�о�розвит�)

АЕСУСДМ —�автоматизована�еспертна�система��правління�станом�дорі��і�мостів

АК —�аціонерна�омпанія

АСКДР —�автоматизована�система�ер�вання�дорожнім�р�хом

АТО —�антитерористична�операція

ВАТ —�відрите�аціонерне�товариство

ВПО —�вн�трішньо�переміщені�особи

ВРП —�валовий�ре�іональний�прод�т

ІАС —�інформаційно-аналітична�система

ДНЗ —�дошільні�навчальні�залади

ДПП —�державно-приватне�партнерство

ДУ —�державна��станова

ДФРР —�Державний�фонд�ре�іонально�о�розвит�

ДЮСШ —�дитячо-юнацьі�спортивні�шоли

ЄС —�Європейсьий�Союз

КДЦ —�лініо-діа�ностичний�центр

КМКЛ —�иївсьа�місьа�лінічна�ліарня

КК —�ом�нальна�орпорація

КО —�ом�нальне�об’єднання

КП —�ом�нальне�підприємство

НАМН —�Національна�аадемія�медичних�на��Ураїни

НЕФКО —�Північна�еоло�ічна�фінансова�орпорація

НСК —�національний�спортивний�омплес

ПАТ —�п�блічне�аціонерне�товариство

ПрАТ —�приватне�аціонерне�товариство

РДА —�районна�державна�адміністрація�в�місті�Києві

ТОВ —�товариство�з�обмеженою�відповідальністю

Каталог проектних ідей
Проектні ідеї Програми 1 "Програма економічного зростання"

1.1.1�"Участь���національних�та�за�ордонних�вистав�ових�заходах"

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 8 "Міжнародна гавань штаб,квартир" 
Сприяння залученню інвестицій, розвиток туризму та маркетингу

Назва проектної ідеї Участь у національних та закордонних виставкових заходах

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації

Підвищення статусу міста Києва на міжнародній арені, як міста, привабливого
для здійснення бізнесу, залучення інвестицій. туризму 
Посилення потужностей у сфері інвестування, туризму та промоцій
Проведення та участі, у національних та закордонних економічних та
виставкових заходах 
Зростання обсягів надходжень в економіку міста за рахунок збільшення
інвестицій ресурсів, туристичних потоків та проведення масштабних заходів в
місті Києві, підвищення рівня доходів бюджету міста

Територія, на яку матиме вплив місто Київ

Орієнтовна кількість населення на
яке поширюватиметься проектна
ідея

Суб'єкти інвестиційної  діяльності (інвестори і учасники) , громадяни та
юридичні особи України та іноземних держав, а також держави в особі урядів
Суб'єкти туристичної індустрії , громадяни України, представники органів
влади  туристичної  індустрії України та Києва 
Суб'єкти  господарювання туристичної індустрії іноземних держав,
громадяни  іноземних держав , потенційні  відвідувачі Києва, представники
органів влади туристичної індустрії (IMEX. ЕІВТМ)

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації

1.  Недостатньо  ефективна співпраця міської влади з бізнес структурами та
інвесторами 
2. Недостатній рівень проведення промоційної кампанії (маркетингової
інформаційно,довідкової та рекламної діяльності) з популяризації та
просування м. Києва на міжнародній арені та створення  єдиного
впізнаваємого бренду міста 
3. Недостатній розвиток подієвого туризму , слабка взаємодія організаторів
найбільших заходів у місті та регіональних туристичних операторів 
4. Діловий туризм: відсутність єдиного офіційного конвеншн,бюро міста
Києва (функції: презентація конференц, та ділових можливостей столиці на
міжнародній арені, залучення до міста проведення найбільших подій) 
5. Недостатня конкурентоспроможність та рівень кваліфікації постачальників
ділових послуг у порівнянні з міжнародними стандартами

Очікувані результати 1. Збільшення обсягів залучених інвестиційних ресурсів та реалізація
інвестиційних проектів у найважливіших галузях міського господарства 
2. Реалізація промоційної політики з просування інвестиційного та
туристичного іміджу міста Києва на внутрішньому та закордонному  ринках,
створення єдиного та впізнаваного маркетингового образу та оренду міста,
який  втілюватиме основні інвестиційні, ділові та туристичні пропозиції міста 
3. Налагодження ефективної співпраці влади з іноземним приватним
сектором  (проведення Київського економічного форуму, круглих столів,
конференцій) 
4. Покращення туристичного іміджу та безпекового рівня м. Києва на
міжнародному та внутрішньому тристичних ринках 
5. Збільшення туристичних потоків до м. Києва до 2,0 млн осіб 
6. Зростання щорічних надходжень в економіку міста від перебування
туристів до  5 млрд грн та надходжень від справляння туристичного збору до
бюджету  м. Києва до 12.0 млн грн 
7. Збільшення надходжень  прямих іноземних  інвестицій до міста Києва (до
27,0 млрд дол США на кінець 2016 року)
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Ключові заходи 1 Проведення у місті Києві Міжнародного економічною форуму 
2 Участь у: 
, туристичній виставці UІTT "Україна , подорожі та туризм", березень,
квітень (м. Київ, Україна); 
, міжнародній виставці нерухомості "МІРІМ", березень (м. Канни,
Франція): 
, міжнародній виставці у сфері ділового туризму ІМЕХ, квітень (м.
Франкфурт, ФРН); 
, відкритому тижні європейських регіонів "European Open Days Week",
жовтень (Брюссель, Королівство Бельгія); 
, міжнародному туристичному салоні UІТМ "Україна", жовтень (місто
Київ, Україна): 
, міжнародній виставці у сфері ділового туризму ЕІВТМ, листопад
(Барселона, Іспанія). 
3 Проведення прес,турів для представників засобів масової інформації 
4 Підготовка та видання інформаційно,рекламної продукції 
5 Проведення роботи з авторами та експертами міжнародних рейтингів
для покращення позицій міста Києва

Період здійснення: 2016,2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, 
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

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

Джерела фінансування бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної
ідеї

Департамент  економіки та інвестицій  виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) , реалізація
проектної ідеї, фінансування 
Суб'єкти господарювання інвестиційної сфери (громадяни та юридичні
особи України та іноземних держав, міжнародні фінансові установи,
організації, посольства іноземних країн, інвестиційні агентства
іноземних держав тощо) та туристичної галузі (асоціації, туристичні
оператори, громадські проекти) , партнерство 
Органи центральної виконавчої влади (напрями  інвестиції, туризм,
інфраструктура, розвиток тощо) , партнерство, фінансувння

Коментарі

1.2.1�"Підвищення��валіфі�ації�(здоб�ття�знань�і�пра�тичних�навичо�)�працівни�ів

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

��сфері�під�отов�и�та�прос�вання�інвестиційних�і�зовнішньое�ономічних�пропозицій

міста�Києва"

1.3.2�"Впровадження�енер�озбері�аючих�техноло�ій"�

Очікувані результати Завантаження та модернізація промислових потужностей м. Києва і поліпшення
пов'язаних з цим економічних показників та добробуту киян і всіх мешканців
України

Ключові заходи Проведення аналізу цінових та технічних характеристик імпортованої
промислової продукції, розробка відповідної конструкторської та технологічної
документації, технологічне оновлення підприємств

Період здійснення: 2016,2018роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

1 095,0 1 095,0 1 095,0 3 285,0

Джерела фінансування ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації
проектної ідеї

Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації). До реалізації проекту можуть бути залучені
національні та іноземні інвестори

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року,
якому відповідає проектна
ідея

Ініціатива 3 "Зроблено в Києві"

Назва проектної ідеї Організація виробництва імпортозамінної продукції

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць,
економія валютних коштів, насичення внутрішнього ринку продукцією за
доступними цінами

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься проектна
ідея

Населення міста Києва та інших населених пунктів України

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

Значна частка імпортованої до України продукції як за номенклатурою, так і за
обсягами, не є виправданою з точки зору наявного промислового потенціалу м.
Києва. Основними статтями імпорту залишаються такі види продукції, як
механічне обладнання, машини та механізми, продукція легкої та пов'язаних з
нею галузей промисловості, харчової промисловості та фармацевтична
продукція, які можуть вироблятись у м. Києві

Номер  і назва стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року,
якому відповідає проектна ідея

Сектор 1 "Економічний розвиток, приватне підприємництво та інвестиції"
Економіка, що зростає, з фокусуванням на галузі з високою доданою
вартістю, мале та середнє підприємництво і сприятливе інвестиційне
середовище міста

Назва проектної ідеї Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок)
працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування
інвестиційних зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

Одна або кілька цілей, які будуть
досягнуті внаслідок реалізації

Розвиток та підвищення кваліфікації персоналу виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
передача європейського досвіду та ноу,хау щодо підготовки та
ефективного просування інвестиційних та зовнішньоекономічних
проектів/пропозицій

Територія, на яку матиме вплив місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на
яке поширюватиметься проектна
ідея

Посадові особи органів місцевого самоврядування

Стислий опис проблеми, яка буде
вирішуватися при реалізації

Усунення невідповідності рівня підготовки проектів та пропозицій у сфері
реалізації інвестиційної політики очікуванням/вимогам міжнародних
партнерів шляхом підвищення кваліфікації працівників виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(отримання теоретичних знань і практичних навичок у відповідній сфері)

Очікувані результати , підвищення рівня знання іноземних мов представників виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
,зростання рівня ефективності підготовки та просування інвестиційних і
зовнішньоекономічних проектів/пропозицій: 
, збільшення обсягів залучених інвестицій у розвиток економіки міста
Києва; 
, покращення інвестиційного іміджу міста Києва

Ключові заходи , проведення семінарів, навчальних поїздок з метою вивчення передового
європейського досвіду у сфері інвестиційної діяльності; 
, організація вивчення іноземних мов для представників Київської міської
державної адміністрації; 
, участь у міжнародних навчальних проектах щодо покращення
інвестиційного іміджу м. Києва

Період здійснення: 2016,2019 роки

Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

500,0 1 000,0 500,0 2 000,0

Джерела фінансування Кошти міжнародних фінансових організацій (кошти секторальної
бюджетної підтримки ЄС)

Ключові учасники реалізації
проектної ідеї

Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), міжнародні фінансові, донорські організації

Коментарі

1.3.1�"Ор�анізація�виробництва�імпортозамінної�прод��ції"

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року,
якому відповідає проектна
ідея

Ініціатива 3 "Зроблено в Києві" 

Модернізація енергоспоживаючого обладнання та освітлення

Назва проектної ідеї Впровадження енергозберігаючих технологій

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Поліпшення якості  життя (гідне забезпечення киян теплом та світлом),
підвищення енергоефективності виробницва, завантаження промислових
потужностей

Територія, на яку матиме
вплив

м. Києва та інші населені пункти України

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься проектна
ідея

Близько 10 000 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

В даний час енергоємність Києва в 2,3 рази перевищує питому вагу енергоємності
економіки розвинених країн, так, частка енерговитрат у ВРП м. Києва перевищує
аналогічний показник у Празі та Берліні більш ніж в 5 разів, у Варшаві у 7 разів, в
Амстердамі в 11 разів. Подальше зростання витрат на паливно,енергетичні
ресурси в структурі собівартості, спричинене як зростанням питомого
споживання, так і зростанням тарифів на енергоресурси, призведе до погіршення
стану цінової конкурентоспроможності міської продукції. Впровадження у міське
господарство енергозберігаючої світлодіодної освітлювальної техніки дозволить
досягти значної економії як коштів населення, так і міського бюджету

Очікувані рсзул ьтати Зменшення витрат на енергетику у структурі ВРП, зниження собівартості продукції
підприємств міста: стабілізація та економія витрат на комунальні послуги;
зниження залежності міста від поставок природного газу, поліпшення якості життя
киян (гідне забезпечення теплом, світлом)

Ключові заходи Впровадження у міське господарство енергозберігаючої світлодіодної
освітлювальної техніки, організація виробництва на підприємствах Києва
вимірювальних приладів споживання паливно,енергетичних ресурсів

Період здійснення: 2016,20І8роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

17 254,0 18 254,0 2 254,0 37 762,0

Джерела фінансування ДФРР, власні кошти підприємств

Ключові учасники реалізації
проектної ідеї

Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації). До реалізації проекту можуть бути залучені
національні та іноземні інвестори

Коментарі

1.4.1�"Компле�сна�термосанація�б�дівель�бюджетної�сфери�міста�Києва"�

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору), напрямок
зі Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року, якому
відповідає проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика" 
Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах
бюджетної сфери м. Києва

Назва проектної ідеї Комплексна термосанація  будівель бюджетної  сфери міста Києва

Цілі проекту: Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в закладах
бюджетної сфери міста Києва

Територія, на яку проект
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься проектна
ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно
складає 50 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

В рамках Проекту передбачається проведення комплексу заходів, спрямованих
на покращення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій
будівель та підвищення ефективності роботи систем теплопостачання та
вентиляції, заміна вікон та дверей, утеплення покрівлі

Очікувані результати Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери міста Києва надасть
можливість привести рівень їх енергоефективності до рекомендованого
нормативного, а також значно скорити споживання теплової енергії, при цьому
покращивши умови перебування людей в приміщеннях будівлі. Загальна
економія теплової енергії на кожному навчальному закладі бюджетної сфери м.
Києва від впровадження комплексу заходів з термосанації складатиме близько
60% від загального теплоспоживання об'єкта

Ключові заходи проекту Реалізація такого Проекту є найбільш дієвим заходом щодо зниження
енергоспоживання, особливо зважаючи на постійне зростання вартості
енергоносіїв. Даний захід також дозволяє, окрім зниження витрат на енергоносії,
вирішувати проблеми, пов'язані з необхідністю проведення ремонтів вікон, стін та
крівель будівель, що експлуатуються значний час

Період здійснення березень 2016 року , вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

397 233,0 397 233,0 397 233,0 1 191 700,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва
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Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору), напрямок
зі Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року, якому
відповідає проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд" 

Впровадження сучасних технологій міського управління. Інтеграція
інформаційних реєстрів

Назва проектної ідеї Створення єдиної інформаційно�аналітичної системи фінансового
планування міста Києва

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Підвищення ефективності та відкритості міського управління

Територія, на яку матиме вплив місто Київ

Орієнтовна кількість населення,
на яке поширюватиметься
проектна ідея

Користувачами єдиної інформаційно,аналітичної системи фінансового
планування м. Києва будуть посадові особи органів місцевого самоврядування
та зацікавлені особи з числа мешканців Києва

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

Низький рівень інтеграції систем міського управління та місцевого самоврядування.
Дублювання функцій у різних підсистемах. Відсутність загальноміського комплексу
стандартів, класифікаторів, наборів метаданих тощо

Очікувані результати Створення та впровадження програмно,технічного комплексу для визначення та
реалізації процесів по збору планових даних зі структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій територіальної
громади міста Києва забезпечить: 
, реалізацію бюджетної консолідації в автоматизованому режимі; 
, складання бюджетної звітності: 
, наскрізну деталізацію звітних форм до першоджерел;
, завантаження фактичних даних з оперативних систем

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика" 
Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах бюджетної
сфери міста Києва

Назва проектної ідеї Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із
застосуванням відновлюваних джерел енергії

Цілі проекту: Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в закладах
бюджетної сфери міста Києва шляхом впровадження альтернативних джерел
енергії та вжиття заходів, спрямованих на зниження обсягів споживання холодної
води, електричної та теплової енергії, зменшення бюджетних видатків, пов'язаних
з оплатою за спожиту енергію та забезпечення нормативних показників

Територія, на яку проект
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься проектна
ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів. що орієнтовно
складає 80 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

В рамках запропонованого Проекту передбачається встановлення сонячних
колекторів та модернізація системи гарячого водопостачання для санітарних
потреб закладів та потреб басейнів із застосуванням сучасних технологічних
рішень. 
Загалом у місті Києві налічується близько 160 закладів, оснащених басейнами, у
яких планується впровадження заходів, передбачених проектом

Очікувані результати Реалізація Проекту дозволить зменшити рівень енергоспоживання у місті,
забезпечити раціональне використання бюджетних коштів на придбання
енергоресурсів та позитивно вплине на екологічну ситуацію. Особливе значення
має зниження рівня викидів CO2, оскільки збільшення його концентрації в
атмосфері призводить до посилення  парникового ефекту, що суттєво впливає на
зміну клімату

Ключові заходи проекту Передбачається встановлення сонячних колекторів та модернізація системи
гарячою водопостачання для санітарних потреб закладу та потреб басейну із
застосуванням сучасних технологічних рішень: 
, встановлення сонячних колекторів;
, модернізація системи рециркуляції гарячого водопостачання та басейну; 
, встановлення системи з очистки води басейну;
, встановлення автоматики керування; 
, впровадження системи моніторингу показників ефективності проекту, що
забезпечить можливість дистанційного збору даних, для здійснення оперативного
контролю та аналізу за енергоспоживанням

Період здійснення березень 2016 року , вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

46 240,0 46 240,0 46 240,0 138 720,0

Джерела фінансування бюджет міста Киева, кошти міжнародних фінансових організацій, інші

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Департамент житлово,комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських
будівлях міста Києва"

Коментарі Використання альтернативних джерел енергії, а саме енергії сонця,
впровадження сучасних технологічних рішень під час реалізації даного Проекту
забезпечить: підвищення рівня енергоефективності, енергозбереження та
зменшення фінансових витрат на потреби закладів бюджетної сфери тепловою
енергією. Загалом реалізація проекту дозволить досягти підвищення ефективності
використання паливно,енергетичних ресурсів, зниження викидів парникових
газів в атмосферу, шляхом впровадження екологічної, енергоефективної та
надійної системи теплозабезпечення закладів бюджетної сфери міста. Крім того,
впровадження альтернативних джерел генерації теплової енергії для
забезпечення теплопостачання об'єктів міського господарства забезпечує
вирішення проблем негативного впливу об'єктів енергетики на довкілля, так як
обрані в рамках реалізації Проекту технології є більш прогресивними, а обране
обладнання має сучасні екологічні показники

Період здійснення березень 2016 року, вересень 2018

Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн

2016     2017 2018 Разом

21 600,0  16 200,0 16 200,0 54 000,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Департамент житлово,комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської  ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських
будівлях міста Києва"

Коментарі Реалізація зазначеного проекту дозволить досягти зниження обсягів споживання
енергетичних ресурсів та зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з
енергозабезпеченням закладів бюджетної сфери міста

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"
Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності  у закладах
бюджетної сфери м. Києва

Назва проектної ідеї Оснащення бюджетних закладів міста Києва енергоефективними
кухонними плитами

Цілі проекту: Впровадження швидкоокупних заходів з енергозбереження, спрямованих на
зниження обсягів споживання електричної енергії та зменшення бюджетних
видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту електричну енергію закладами освіти

Територія, на яку проект
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься проектна
ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно
складає 750 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

В рамках запропонованого Проекту передбачається модернізація теплового
обладнання у харчоблоках закладів освіти, санація внутрішніх електричних
мереж та встановлення сучасних приладів обліку споживання електричної енергії
в харчоблоках навчальних закладів, які забезпечать можливість дистанційного
збору даних, для здійснення оперативного контролю та аналізу за споживанням

Очікувані результати Планова щорічна економія коштів 
Зниження обсягів споживання електричної енергії 
Зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту електричну
енергію 
Надійність роботи обладнання 
Безпека персоналу

Ключові заходи проекту , заміна обладнання в харчоблоках закладів на енергоефективне; 
, модернізація теплового обладнання у харчоблоках; 
, санація внутрішніх електричних мереж; 
, встановлення сучасних приладів обліку споживання електричної енергії в
харчоблоках, які забезпечать можливість дистанційного збору даних, для
здійснення оперативного контролю та аналізу за споживанням

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії розвитку
міста Кисва до 2025 року,
якому відповідає проектна
ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"

Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах
бюджетної сфери м. Києва

Назва проектної ідеї Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери міста Києва

Цілі проекту: Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в закладах
бюджетної сфери міста Києва та забезпечення відповідності показників рівня
освітленості сучасним нормативним вимогам

Територія, на яку проект
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься проектна
ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно
складає 225 000 осіб

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

Модернізація  систем освітлення із застарілих ламп розжарювання та застарілих
люмінесцентних світильників на сучасні системи світлодіодного освітлення
виключає технічні недоліки, притаманні застарілим системам освітлення
(мерехтіння, дзинчання, тріскотіння). Усунення цих недоліків сприятиме
підвищенню якості навчального процесу та поліпшенню загального стану
організму учнів

Очікувані результати Покращення якісних характеристик роботи систем освітлення відповідно до
санітарних норм (підвищення кольоропередачі, зменшення стробоскопічного
ефекту та ефекту осліплення); 
Відсутність технічних недоліків, притаманних застарілим системам освітлення
(мерехтіння тощо) 
Екологічна безпечність 
Висока механічна міцність, влагостійкість та вібростійкість 
Тривалий термін експлуатації (50,100 тисяч годин) 
Відсутність необхідності утилізації відпрацьованих світильників 
Підвищення ефективності споживання електричної енергії

Ключові заходи проекту Ключові заходи реалізації Проекту визначені у наступних напрямках:
, використання новітніх технологічних рішень для освітлення будівель
навчальних закладів 
, впровадження швидкоокупннх заходів з енергозбереження, спрямованих на
зниження обсягів споживання електричної енергії
,  зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту енергію та
забезпечення нормативних показників рівня освітленості в приміщеннях закладів

Період здійснення березень 2016 року , вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту,
тис. грн

2016 2017 2018 Разом

158 500,0 158 500,0 247 000,0 564 000,0

Джерела фінансування ДФРР, інші кошти

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Департамент житлово,комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських
будівлях міста Кисва"

Коментарі Впровадження нових технологічних рішень та реалізація даного проекту
забезпечить підвищення рівня енергоефективності, енергозбереження та
зменшення фінансових витрат на забезпечення закладів бюджетної сфери
якісними системами освітлення

Ключові потенційні учасники
реалізації проекту

Департамент житлово,комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). КП "Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських
будівлях міста Києва"

Коментарі В умовах безперервного зростання світових цін на енергоносії та погіршення
екологічної ситуації, вирішення завдань щодо ефективного використання
енергетичних ресурсів та запровадження енергоощадних та екологічно чистих
технологій є одним із пріоритетних завдань Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року, розв'язання яких сприятиме стабільному забезпеченню міста
енергоносіями, зменшенню негативного впливу об'єктів енергетики на довкілля,
розвитку енергетичного комплексу міста

1.4.2�"Модернізація�систем�освітлення�б�дівель�бюджетної�сфери�міста�Києва"�

1.4.4�"Ре�онстр��ція�систем��арячою�водопостачання�за�ладів�бюджетної�сфери

із�застос�ванням�відновлюваних�джерел�енер�ії"

1.5.1�"Створення�єдиної�інформаційно-аналітичної�системи�фінансово�о

план�вання�міста�Києва"

1.4.3�"Оснащення�бюджетних�за�ладів�міста�Ки�ва�енер�оефе�тивними

��хонними�плитами"�
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Ключові заходи Створення програмно�технічного комплексу для визначення та реалізації
процесів по збору планових даних зі структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста
Києва. 
Придбання, адаптація та технічне супроводження спеціалізованого програмного
забезпечення. 
Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної
експертизи

Період здійснення: 2016�2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

8 300,0 500,0 600,0 9 400,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації
проектної ідеї

Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП
"Головний інформаційно�обчислювальний центр", КП "Інформатика" відповідно
до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 "Про
затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на
2015�2018 роки". Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону
України "Про здійснення державних закупівель"

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна
столиця" на 2015�2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
02.07.2015 № 654/1518

1.5.2�"Створення�та�впровадження��омпле�сної�інформаційно-аналітичної�системи

�правління�фінансово-�осподарсь�ою�діяльністю�в�місті�Києві"

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору), напрямок
зі Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року, якому
відповідає проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд" 
Впровадження сучасних технологій міського управління. Інтеграція
інформаційних реєстрів

Назва проектної ідеї Створення та впровадження комплексної інформаційно�аналітичної
системи управління фінансово�господарською діяльністю в місті Києві

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Підвищення ефективності міського управління. Поліпшення роботи міського
господарства.

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься проектна
ідея

Передбачається, що користуватись комплексною інформаційно�аналітичною
системою управління фінансово�господарською діяльністю в м. Києві будуть
посадові особи органів влади

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

Низький рівень інтеграції систем міського управління. Дублювання функцій у
різних підсистемах. Відсутність загальноміського комплексу стандартів,
класифікаторів, наборів метаданих тощо

Очікувані результати Комплексна інформаційно�аналітична система управління фінансово�
господарською діяльністю в м. Києві на основі єдиних підходів до аналізу
інформації у розрізі напрямів діяльності: 
� облік кадрів; 
� розрахунок заробітної плати; 
� облік основних засобів; 
� облік договорів; 
� бухгалтерський та податковий облік.

Ключові заходи Створення єдиної інформаційної системи управління фінансово�господарською
діяльністю в м. Києві. Створення комплексної системи захисту інформації та
проведення її державної експертизи

Період здійснення: 2016�2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

4 500,0 3 000,0 2 000,0 9 500,0

Джерела фінансування бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації
проектної ідеї

Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП
"Головний інформаційно�обчислювальний центр" відповідно до рішення
Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 "Про затвердження
Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015�2018
роки". Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про
здійснення державних закупівель"

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна
столиця" на 2015�2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
02.07.2015 №654/1518

1.5.3�"Створення�інформаційно-аналітичної�системи�"Управління�майновим

�омпле�сом�територіальної��ромади�міста�Києва"

Номер і назва стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд" 
Впровадження сучасних технологій міського управління. Інтеграція
інформаційних реєстрів

Назва проектної ідеї Створення інформаційно�аналітичної системи "Управління майновим
комплексом територіальної громади міста Києва"

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Підвищення ефективності та відкритості міського управління. Збільшення
надходжень до міського бюджету

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься проектна
ідея

Передбачається, що користуватись інформаційно�аналітичною системою
"Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" будуть
посадові особи органів влади та зацікавлені особи з числа мешканців Києва

Стислий опис проблеми, яка
буде вирішуватися при
реалізації

Низький рівень інтеграції систем міського управління. Відсутність прив'язки
інформації про об'єкти нерухомості майнового комплексу територіальної громади
м. Кисва до даних сучасних геоінформаційних систем. Відсутність
загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів метаданих тощо

Очікувані результати Створення та впровадження інформаційно�аналітичної системи "Управління
майном територіальної громади міста Києва", інтегрованої з геоінформаційною
системою ArcGis та іншими інформаційними ресурсами міста Києва. Створення
мобільного додатку до системи

Ключові заходи Створення інформаційно�аналітичної системи "Управління майном територіальної
громади міста Кисва". Створення інтерфейсу зовнішнього користувача системи, інтеграція
із професійною геоінформаційною системою ArcGis. Закупівля ліцензій ArcGis Desktop.
Закупівля серверного обладнання. Закупівля робочих місць фахівців. Навчання фахівців.
Інтеграція з іншими інформаційними ресурсами міста Києва. Створення мобільного
додатку. Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної
експертизи

Період здійснення: 2016�2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

6 500,0 1 000,0 500,0 8 000,0

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та КП "Головний інформаційно�
обчислювальний центр" відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 
№ 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна
столиця" на 2015�2018 роки". Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону
України "Про здійснення державних закупівель"

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
на 2015�2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 
№ 654/1518

1.5.4�"Створення�про�рамно-апаратної�платформи�для�надання�еле�тронних�посл��"

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд" 
Впровадження сучасних технологій міського управління. Система обслуговування
громадян і бізнесу

Назва проектної ідеї Створення програмно�апаратної платформи для надання електронних послуг

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення
конкурентоспроможності підприємств міста. Підвищення ефективності та відкритості
міського управління

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Передбачається, що користуватись програмно�апаратною платформою для надання
електронних послуг буде все доросле населення Києва (2,1 млн мешканців)

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Низький рівень забезпечення населення столиці електронними послугами, низька якість
адміністративних послуг, наявність проявів корупції

Очікувані результати Створення програмно�апаратної платформи з відкритими інтерфейсами обміну даними
для забезпечення надання електронних послуг населенню м. Києва в електронному
вигляді і використання при цьому Smart�сервісів для громадян (електронна черга, статус
документа на кожному етапі його проходження, онлайн�консультації тощо)

Ключові заходи Розробка програмного забезпечення для надання електронних послуг. Розгортання та
супровід програмно�апаратної платформи. Створення комплексної системи захисту
інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення: 2016�2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

3 200,0 1 100,0 600,0 4 900,0

Джерела
фінансування      

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Супровід і управління проектом здійснює апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської
міської ради від 02.07.2015 № 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової
програми "Електронна столиця" на 2015�2018 роки". Виконавці проекту визначаються
відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
на 2015�2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015
№654/1518

Коментарі Створення програмно�апаратної платформи для надання електронних послуг

1.5.5�"Створення�інформаційно-аналітичної�системи�"Еле�тронна�медицина"

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд" 
Впровадження сучасних технологій міського управління. Система обслуговування
громадян і бізнесу

Назва проектної ідеї Створення інформаційно�аналітичної системи "Електронна медицина"

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Підвищення рівня і якості життя громадян міста Києва

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Низький рівень використання інформаційно�комунікаційних технологій у сфері
медичного обслуговування населення міста Києва

Очікувані результати Інформаційно�аналітична система "Електронна медицина" із реалізацією функціонування
підсистем: 
� електронного рецепта, 
� електронної медичної картки, 
� електронної реєстрації, 
� організації електронного обігу медичної та статистичної інформації тощо. 
Створений мобільний додаток

Ключові заходи Створення інформаційно�аналітичної системи (ІАС) "Електронна медицина".
Супроводження та технологічне обслуговування ІАС. Будівництво телекомунікаційної
мережі. Закупівля технічних засобів. Створення мобільного додатка. Створення
комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення: 2016�2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

10 000,0 5 000,0 3 000,0 18 000,0

Джерела фінансування бюджет м. Києва, ДФРР

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та КП "Головний інформаційно�
обчислювальний центр" відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 
№ 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна
столиця" на 2015�2018 роки". Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог
Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
на 2015�2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 
№ 654/1518
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1.5.6�"Створення�інформаційно-теле�ом�ні�аційної�системи�"Цифрова�освіта"

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд" 
Впровадження сучасних технологій міського управління. 
Система обслуговування громадян і бізнесу

Назва проектної ідеї Створення інформаційно�телекомунікаційної системи "Цифрова освіта"

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Підвищення рівня і якості життя громадян міста Києва
Підвищення ефективності та відкритості міського управління

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

населення міста Києва

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Низький рівень впровадження інформаційних технологій в сфері освіти

Очікувані результати Єдине управлінське інформаційно�аналітичне середовище столиці в галузі освіти: 
� автоматизація збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення
інформації про освітні заклади міста із застосуванням інтегрованої бази даних; 
� широке впровадження в процес управління новітніх інформаційно�комунікаційних
технологій, інтенсифікація управлінської діяльності, вдосконалення контролю за
адміністративною, господарською, навчально�виховною діяльністю закладів освіти з
боку управлінь освіти районів міста та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; 
� забезпечення органів управління освітою актуальною інформацією про навчальні
заклади, впорядкування обліку й обробки інформації, вдосконалення системи ведення
документації та зменшення паперових інформаційних потоків; 
� забезпечення обміну інформацією з іншими діючими державними інформаційними
системами в галузі освіти та базами даних загальноосвітніх навчальних закладів. 
Система запису до загальноосвітніх навчальних закладів. 
Система ведення електронного журналу для загальноосвітніх закладів. 
Впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес. 
Модернізована система запису дітей до дошкільних навчальних закладів, інтегрована до
Єдиного веб�порталу Київської міської державної адміністрації

Ключові заходи Розробка програмних засобів інформаційно�телекомунікаційної системи "Цифрова
освіта". Розробка програмних засобів для інтеграції з Єдиним веб�порталом виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Створення
комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення: 2016� 2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

9700,0 200,0 100,0 10000,0

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Супровід і управління проектом здійснюється апаратом виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
на 2015�2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 
№ 654/1518

1.5.7�"Розроб�а�та�впровадження�системи�оповіщення�надзвичайних�сит�ацій"

Номер і назва
стратегічної
ініціативи (сектору),
напрямок зі Стратегії
розвитку міста Києва
до 2025 року, якому
відповідає проектна
ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд". 
Впровадження сучасних технологій міського управління. 
Система обслуговування громадян і бізнесу

Назва проектної
ідеї

Розробка та впровадження системи оповіщення надзвичайних ситуацій

Одна або кілька
цілей, які будуть
досягнуті внаслідок
реалізації

Підвищення рівня і якості життя громадян м. Києва. Розвиток демократичних інститутів.
Підвищення ефективності та відкритості міського управління. Поліпшення роботи міського
господарства та екології міста

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Низький рівень впровадження інформаційно�комунікаційних технологій в сфері безпеки
населення при надзвичайних ситуаціях

Очікувані результати Система оповіщення населення міста у разі надзвичайних ситуацій для оперативного
реагування та запобігання масових занепокоєнь. Створення комплексної системи захисту
інформації та проведення її державної експертизи

Ключові заходи Впровадження системи оповіщення населення. 
Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної
експертизи

Період здійснення:  2016� 2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис.
грн

2016 2017 2018 Разом

3 000,0 1 000,0 1 400,0 5 400,0

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Супровід і управління проектом здійснюється апаратом виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та спеціалізоване комунальне
підприємство "Київтелесервіс"

Коментарі Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
на 2015�2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 
№ 654/1518

1.5.8�"Розроб�а�та�впровадження�системи�оповіщення�надзвичайних�сит�ацій"

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд" 
Впровадження сучасних технологій міського управління. Інтеграція функцій та служб
міста

Назва проектної ідеї Створення програмно�апаратної платформи "Електронне паркування"

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Підвищення рівня і якості життя громадян міста Києва. Поліпшення роботи міського
господарства та екологічного стану міста

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Проектна ідея поширюється на все населення міста

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Низький рівень наявної паркувальної інфраструктури міста, низька якість послуг з
паркування автотранспорту, відсутність умов для зручних і доступних безготівкових
способів оплати (мобільне паркування, платіжні картки, абонементи), непрозорість
готівкових розрахунків та неможливість контролю за оплатою і надходженням коштів до
бюджету міста

Очікувані результати Створення та впровадження програмно�апаратної платформи "Електронне паркування"
забезпечить функціонування системи оплати за паркування, адміністрування, контролю
за дотриманням правил паркування, формування звітності

Ключові заходи Розробка та впровадження автоматизованої системи контролю за використанням
міських паркувальних місць. Створення, розгортання та супровід програмно�апаратної
платформи з відкритими інтерфейсами обміну даними для забезпечення управління
електронним паркуванням. Створення комплексної системи захисту інформації та
проведення її державної експертизи

Період здійснення: 2016�2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування. тис. грн

2016 2017 2018 Разом

2 000,0 1 000,0 900,0 3 900,0

Джерела
фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент транспортної
інфраструктури, КП "Київтранспарксервіс", спеціалізоване комунальне підприємство
"Київтелесервіс"

1.6.1�"Створення�офісів�розвит���місь�их�та�ло�альних�прое�тів"�

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 8 "Центр поруч з домом" 
Розвиток поліцентричності, створення нових міських центрів

Назва проектної ідеї Створення офісів розвитку міських та локальних проектів

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Заходи з децентралізації повноважень органів міської влади мають максимально
включати участь громадськості в прийнятті рішень в місті, що стосується просторового
розвитку. Налагоджена взаємодія громадськості, фахівців, локальних бізнесменів та
міської влади, командна робота в покращанні міста

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

1 500 000 мешканців

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Відсутність можливості реалізації потреб та інтересів населення ре валентних розвитку
міста. Офіси розвитку міських та локальних проектів допоможуть врегулювати невисокі
показники ефективності районів лівобережжя та віддалених від центру правобережних

Очікувані результати Моделі існування офісів розвитку проектів. 5 офісів розвитку міських та локальних
проектів. Активна участь громадськості, що забезпечить приймати оптимальні рішення,
знизити напругу в суспільстві, дозволить активніше впроваджувати демократичні
принципи співіснування в місті

Ключові заходи Розробка організаційно�правової моделі існування офісів розвитку. Розробка фінансово�
економічної моделі існування офісів розвитку. Створення офісів розвитку міських та
локальних проектів на місцях

Період здійснення: 2016�2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016     2017 2018 Разом

� 750,0 750,0 1 500,0

Джерела фінансування Кошти інвесторів

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), КП "Київський міський центр розвитку
міського середовища"

Коментарі

Прое�тні�ідеї�Про�рами�2�"Про�рама�підвищення��омфорт��життя"

2.1.1�"Ре�онстр��ція�дю�ерних�переходів�через�р.�Дніпро"

Номер  і  назва  стратегічної
ініціативи (сектору), напрямок
зі Стратегії розвитку міста
Кисва до 2025  року, якому
відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово�комунального
господарства 
Модернізація водоканалізаційного господарства та реконструкція очисних
потужностей

Назва проектної ідеї Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

1. Упередження можливої екологічної катастрофи, пов'язаної з виливом стічних
вод у акваторію р. Дніпро 
2. Запобігання можливим аваріям

Територія, на яку матиме вплив Територія правобережної частини міста � у разі аварійної ситуації виникає
необхідність відключення водопостачання правобережної частини м. Києва з
метою зменшення кількості стоків; територія частини України, то розташована
нижче Києва по течії  р. Дніпро � у разі можливої екологічної катастрофи.
пов'язаної з виливом стічних вод у акваторію р. Дніпро

Орієнтовна кількість населення,
на  яке  поширюватиметься
проектна ідея

1 000 000 мешканців

Продовження�в�наст�пних�номерах
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Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції����місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 29/1342

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо
для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати

останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає 
за розрахунковим

Розпорядження № 101 від 26 лютого 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядуван*

ня в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», поста*
нов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре*
єстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011 ро*
ку № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово*комунальні послуги», з ме*
тою надання послуг на відповідному рівні, для забезпечення належного санітарно*гігієнічного, протипожеж*
ного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого са*
моврядування:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�та�стр�!т�ри�та-

рифів�на�посл�"и�з��тримання�б�дин!ів�і�спо-

р�д�та�приб�дин!ових�територій,�я!і�надають�ви-

!онавці�цих�посл�",�по�!ожном��б�дин!��о!ре-

мо�для�здійснення�розрах�н!ів�із�споживача-

ми�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше

або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�роз-

рах�н!овим,�встановлених�розпорядженням

ви!онавчо"о�ор"ан��Київсь!ої�місь!ої�ради�(Ки-

ївсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації)�від�30

вересня�2014�ро!��№ 1078,�зареєстрованим�в

Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�20�жовт-

ня�2014�ро!��за�№ 42/1095�(��реда!ції�розпо-

рядження�ви!онавчо"о�ор"ан��Київсь!ої�місь!ої

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

ції)�від�06�березня�2015�ро!��№ 210),�що�до-

даються.

2.�Позицію�27�розділ��«Голосіївсь!ий�район»

Тарифів�та�стр�!т�ри�тарифів�на�посл�"и�з��т-

римання�б�дин!ів�і�спор�д�та�приб�дин!ових

територій,�я!і�надаються�ви!онавцями�цих�по-

сл�"�по�!ожном��б�дин!��о!ремо�для�здійснен-

ня�розрах�н!ів�із�споживачами,�в�залежності

від�оплати�останніми�не�пізніше�або�після�20�чис-

ла�місяця,�що�настає�за�розрах�н!овим,�вста-

новлених�розпорядженням�ви!онавчо"о�ор"а-

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

жавної�адміністрації)�від�10�!вітня�2012�ро!�

№ 579,�зареєстрованим���Головном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�25�!вітня�2012�ро!�

за�№ 26/943�(��реда!ції�розпорядження�ви!о-

навчо"о�ор"ан��Київсь!ої�місь!ої�ради�(Київ-

сь!ої�місь!ої�державної�адміністрації)�від�11

липня�2012�ро!��№ 1191),�ви!лючити.

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

йо"о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 29/1342

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан��

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

26.02.2016�№101

Зміни 
до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше 
або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

1.�У�"рафі�14�слова�"Обсл�"ов�вання�димовентиляційних�!аналів"�замінити�словами�"Обсл�"ов�вання�димових�та�вентиляційних�!аналів".

2.�У�"рафі�15�слова�"Технічне�обсл�"ов�вання�та�поточний�ремонт�систем�протипожежної�автомати!и�та�димовидалення,�а�та!ож�інших�вн�трішньоб�дин!ових�інженерних�систем���разі�їх

наявності"�замінити�словами�"Технічне�обсл�"ов�вання�та�поточний�ремонт�мереж�еле!тропостачання�та�еле!трообладнання,�систем�протипожежної�автомати!и�та�димовидалення,�а�та!ож

інших�вн�трішньоб�дин!ових�інженерних�систем���разі�їх�наявності".

3.�Розділ�"Голосіївсь!ий�район"�доповнити�та!ими�позиціями:

43 КП "Спецжитлофонд" пров. Моторний 9 0,5101 0,5217 0,0805 0,0000 0,2154 0,0000 0,9584 0,0009 0,0022 0,0000 0,3518 0,1528 0,0037 0,0000 0,0000 0,5304 0,0514 0,34 4,46 � 4,01 �

44 КП "Спецжитлофонд" пров. Моторний 9�а 0,4512 0,5222 0,0797 0,0000 0,2119 0,0000 0,9474 0,0008 0,0021 0,0000 0,3365 0,1498 0,0032 0,0000 0,0000 0,6567 0,0515 0,34 4,51 � 4,06 �

45 ТОВ "ПОРЯД.ОК" вул. Жилянська 59 0,3549 2,1218 0,0786 0,0000 0,3951 0,0000 0,5391 0,0272 0,0000 0,0000 0,3641 1,4396 0,0315 0,0000 0,0000 0,8347 0,2696 0,77 7,23 � 7,23 �

16 КП "Спецжитлофонд" вул. Гарматна 20 0,3199 0,3453 0,0000 0,0000 0,1758 0,0567 1,0187 0,0011 0,0026 0,0000 0,3237 0,3034 0,0024 0,0000 0,0000 0,3693 0,1251 0,30 4,02 � 3,62 �

17 КП "Спецжитлофонд" вул. Мартиросяна 5 1,0958 0,8223 0,0000 0,0000 0,3200 0,0000 0,5985 0,0039 0,0096 0,0911 0,0000 0,1859 0,0154 0,0000 0,0000 0,6244 0,2339 0,40 5,28 4,55 4,75 4,10

17 ТОВ "Комфорт�Таун" вул. Кудрі Івана 7 1,8072 1,7680 0,3983 0,0000 0,9347 0,1636 1,2726 0,0016 0,0022 0,1326 0,8142 1,1140 0,0208 0,0138 0,0026 1,5745 0,6351 1,28 11,93 � 11,21 �

3 КП "Спецжитлофонд" вул. Петропавлівська 50�б 0,5563 0,5546 0,0629 0,0000 0,2447 0,0000 0,8774 0,0018 0,0046 0,0000 0,2915 0,1347 0,0027 0,0000 0,0000 0,2739 0,0788 0,31 4,07 � 3,66 �

4.�Розділ�"Дарниць!ий�район"�доповнити�та!ими�позиціями:

27 ТОВ "ЖЕК�2617" вул. Бориспільська 26�в 0,2118 0,7827 0,3771 0,0000 0,1470 0,0782 0,6568 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1290 0,0000 0,0000 0,0000 0,2185 0,1001 0,22 3,50 3,08 3,50 3,08

28 ТОВ "ЖЕК�2617" вул. Бориспільська 26�ж 0,2064 0,6428 0,3566 0,0000 0,1524 0,0755 0,5793 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3311 0,0000 0,0000 0,0000 0,1485 0,0820 0,21 3,34 2,94 3,34 2,94

29 ТОВ "ЖЕК�2617" вул. Бориспільська 26�з 0,2059 1,0358 0,3406 0,0000 0,1707 0,0728 0,6257 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0291 0,0000 0,0000 0,0000 0,2113 0,0805 0,22 3,59 3,17 3,59 3,17

30 ТОВ "ЖЕК�2617" вул. Бориспільська 26�к 0,1461 0,9337 0,3673 0,0000 0,1931 0,0744 0,5136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0634 0,0000 0,0000 0,0000 0,1625 0,1291 0,21 3,35 2,83 3,35 2,83

11 КП
"Спецжитлофонд"

вул. Булгакова 13 0,4664 0,2564 0,0000 0,0000 0,1050 0,0425 0,9264 0,0012 0,0030 0,0000 0,2352 0,1759 0,0032 0,0000 0,0000 0,3225 0,1461 0,27 3,54 � 3,19 �

12 ПП "Столичні
будинки"

вул. Білицька 20 0,4953 0,0446 0,3058 0,0000 0,4818 0,0729 0,5096 0,0000 0,0196 0,0000 0,0566 0,1547 0,0272 0,0088 0,0000 0,5021 0,1522 0,28 3,24 � 3,24 �

13 Сільськогоподарс
ьке публічне
акціонерне
товариство
"КИЇВСЬКА
ОВОЧЕВА
ФАБРИКА"

вул. Туполєва
Академіка

12/1�а 0,9947 0,0665 0,4568 0,0000 0,0000 0,0000 0,3766 0,0000 0,0000 0,0887 0,0000 0,3148 0,0000 0,0000 0,0000 0,0279 0,0000 0,23 3,07 3,07 3,07 3,07

14 Сільськогоподарс
ьке публічне
акціонерне
товариство
"КИЇВСЬКА
ОВОЧЕВА
ФАБРИКА"

вул. Туполєва
Академіка

12/2 1,1772 0,0901 0,4735 0,0000 0,0000 0,0000 0,3766 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4184 0,0000 0,0000 0,0000 0,0407 0,0000 0,26 3,40 3,40 3,40 3,40

5.�Розділ�"Печерсь!ий��район"�доповнити�та!ою�позицією:

6.�Розділ�"Подільсь!ий�район"�доповнити�та!ою�позицією:

7.�Розділ�"Святошинсь!ий�район"��доповнити�та!ими�позиціями:

8.�Розділ�"Солом'янсь!ий��район"�доповнити�та!ими�позиціями:

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції�

��місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 29/1342

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, постачання теплової енергії та встановлення

тарифів на послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води Товариству 

з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія 
«Комфорт*Майстер»

Розпорядження № 104 від 29 лютого 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», постанов Кабінету Мі*
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово*комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре*
єстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою запроваджен*
ня економічно обгрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер"ію

Товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Е!с-

пл�атаційна�!омпанія�«Комфорт-Майстер»,�що

додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер"ії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Е!спл�атаційна�!омпанія�«Комфорт-

Майстер»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер"ії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Е!спл�атаційна�!омпанія�«Комфорт-

Майстер»,�що�додаються.
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Керівник апарату В. Бондаренко

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 450,97 541,16

2 Інші споживачі (крім населення) 1097,19 1316,63

Тарифи 
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю

«Експлуатаційна компанія «Комфорт*Майстер»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 19/1332

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№104

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 449,12 538,94

2 Інші споживачі (крім населення) 1095,34 1314,41

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1,85 2,22

2 Інші споживачі (крім населення) 1,85 2,22 

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі (крім населення) 1301,77 1562,12

Тарифи
на виробництво теплової енергії Товариству з обмеженою

відповідальністю «Експлуатаційна компанія «Комфорт*Майстер»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 20/1333

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№104

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 21/1334

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№104

Тарифи
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Експлуатаційна компанія «Комфорт*Майстер»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 22/1335

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№104

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю
«Експлуатаційна компанія «Комфорт*Майстер» як виконавцем цих послуг

4.�Встановити�тарифи�на�посл�"и�з�цен-

тралізовано"о�опалення�і�централізовано"о

постачання�"арячої�води,�що�надаються�То-

вариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Е!спл�атаційна�!омпанія�«Комфорт-Май-

стер»�я!�ви!онавцем�цих�посл�",�шо�додаю-

ться.

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

йо"о�оприлюднення.

6.�Контроль�за�ви!онанням�цьо"о�розпоря-

дження�по!ласти�на�заст�пни!ів�"олови�Київсь!ої

місь!ої�державної�адміністрації�з"ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз!ів.

Голова В. Кличко

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення за наявності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на
опалення:

населення 1 Гкал 564,08

2 Централізоване опалення за відсутності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на
опалення:

населення 1 кв. м опалювальної площі
за місяць протягом періоду
надання послуги з
централізованого опалення

11,54

3 Централізоване постачання гарячої
води за умови підключення
рушникосушарки до системи гарячого
водопостачання:

населення 1 куб. м 36,17

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 16/1329

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»

Розпорядження № 105 від 29 лютого 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечен*
ня єдиного підходу до формування тарифів на житлово*комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій ор*
гану місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер"ію

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ�«АСТРАПЛЮС»,

що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер"ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ

«АСТРАПЛЮС»,�що�додаються.

Встановити�тарифи�на�постачання�теплової

енер"ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ�«АС-

ТРАПЛЮС»,�що�додаються.

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

йо"о�оприлюднення.

5.�Контроль�за�ви!онанням�цьо"о�розпоряджен-

ня�по!ласти�на�заст�пни!ів�"олови�Київсь!ої

місь!ої�державної�адміністрації�з"ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз!ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 16/1329

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№105

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі (крім населення) 1300,63 1560,75

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 17/1330

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№105

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»
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Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1,14 1,37

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 18/1331

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№105

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АСТРАПЛЮС»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 23/1336

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової 

енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого
опалення і централізованого постачання гарячої води та вартість

витрат з проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії

комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового
фонду «Житло*сервіс»

Розпорядження № 106 від 29 лютого 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», постанов Кабінету Мі*
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово*комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре*
єстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлен*
ня економічно обгрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер"ію

!ом�нальном��підприємств��з�е!спл�атації�і

ремонт��житлово"о�фонд��«Житло-сервіс»,�що

додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер"ії�!ом�нальном��підприємств��з�е!с-

пл�атації�і�ремонт��житлово"о�фонд��«Житло-

сервіс»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання

теплової�енер"ії�!ом�нальном��підприємств��з

е!спл�атації�і�ремонт��житлово"о�фонд��«Жит-

ло-сервіс»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер"ії�!ом�нальном��підприємств��з�е!с-

пл�атації�і�ремонт��житлово"о�фонд��«Житло-

сервіс»,�що�додаються.

5.�Встановити�тарифи�на�посл�"и�з�центра-

лізовано"о�опалення�і�централізовано"о�пос-

тачання�"арячої�води,�що�надаються�!ом�наль-

ним�підприємством�з�е!спл�атації�і�ремонт�

житлово"о�фонд��«Житло-сервіс»�я!�ви!онав-

цем�цих�посл�",�що�додаються.

6.�Встановити�вартість�витрат�з�проведення

періодичної�повір!и,�обсл�"ов�вання�і�ремон-

т��!вартирних�засобів�облі!��теплової�енер"ії,

��том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та

монтаж�після�повір!и,�що�нарахов�ються�!о-

м�нальним�підприємством�з�е!спл�атації�і�ре-

монт��житлово"о�фонд��«Житло-сервіс»�я!�ви-

!онавцем�посл�"�з�централізовано"о�опалення,

що�додаються.

7.�Визнати�та!ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан��Київсь!ої

місь!ої�ради�(Київсь!ої�місь!ої�державної�ад-

міністрації):

від�28�січня�2015�ро!��№ 56�«Про�встанов-

лення�тарифів�на�теплов��енер"ію,�виробниц-

тво�теплової�енер"ії,�транспорт�вання�тепло-

вої�енер"ії,�постачання�теплової�енер"ії�та�вста-

новлення�тарифів�на�посл�"и�з�централізова-

но"о�опалення�і�централізовано"о�постачання

"арячої�води�!ом�нальном��підприємств��з�е!с-

пл�атації�і�ремонт��житлово"о�фонд��«Житло-

сервіс»»,�зареєстроване�в�Головном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�10�люто"о�2015�за

№ 19/1130;

від�14�травня�2015�ро!��№ 467�«Про�внесен-

ня�змін�до�Тарифів�на�теплов��енер"ію,�Тари-

фів�на�виробництво�теплової�енер"ії�!ом�наль-

ном��підприємств��з�е!спл�атації�і�ремонт�

житлово"о�фонд��«Житло-сервіс»�та�Тарифів

на�посл�"и�з�централізовано"о�опалення�і�цен-

тралізовано"о�постачання�"арячої�води,�що�на-

даються�!ом�нальним�підприємством�з�е!с-

пл�атації�і�ремонт��житлово"о�фонд��«Житло-

сервіс»�я!�ви!онавцем�цих�посл�"»,�зареєстро-

ване�в�Головном��територіальном���правлінні

юстиції���місті�Києві�08�червня�2015�ро!��за

№ 68/1179.

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

йо"о�оприлюднення.

9.�Контроль�за�ви!онанням�цьо"о�розпоря-

дження�по!ласти�на�заст�пни!ів�"олови�Київсь!ої

місь!ої�державної�адміністрації�з"ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз!ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 23/1336

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№106

Тарифи 
на теплову енергію комунальному підприємству з експлуатації 

і ремонту житлового фонду «Житло*сервіс»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 528,08 633,70

2 Інші споживачі 1195,52 1434,62

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 487,88 585,46

2 Інші споживачі 1155,32 1386,38

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 24/1337

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№106

Тарифи
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству

з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло*сервіс»

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 4,75 5,70

2 Інші споживачі 4,75 5,70

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 25/1338

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№106

Тарифи
на транспортування теплової енергії комунальному підприємству

з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло*сервіс»

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 35,45 42,54

2 Інші споживачі 35,45 42,54

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 26/1339

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№106

Тарифи
на постачання теплової енергії комунальному підприємству

з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло*сервіс"

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 27/1340

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви!онавчо"о�ор"ан�

Київсь!ої�місь!ої�ради

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

29.02.2016�№106

Тарифи
на постачання теплової енергії комунальному підприємству
з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло*сервіс»
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Керівник апарату В. Бондаренко

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 643,20

інші споживачі 1 Гкал 1448,96

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на
місяць протягом періоду надання
послуги з централізованого
опалення

12,59

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві�18�березня�2016�р.�

за�№ 28/1341

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви'онавчо)о�ор)ан�

Київсь'ої�місь'ої�ради

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

29.02.2016�№106

Вартість витрат з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту
квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж,

транспортування та монтаж після повірки, що нараховуються комунальним
підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло$сервіс»

як виконавцем послуг з централізованого опалення

5 Централізоване постачання гарячої води за умови
підключення рушникосушильників до системи гарячого
водопостачання

населення 1 куб. м 40,37

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 22,92

Листопад 45,83

Грудень 45,83

Січень 45,83

Лютий 45,83

Березень 45,83

Квітень 22,92

Приміт'а.�Вартість�витрат�з�проведення�періодичної�повір'и,�обсл�)ов�вання�і�ремонт��'вартирних�засобів�облі'�

теплової�енер)ії,���том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та�монтаж�після�повір'и,�нарахов�ються���с'ладі�посл�)и

з�централізовано)о�опалення�щомісяця�протя)ом�опалювально)о�сезон��споживачам,�'вартири�я'их�обладнані

'вартирними�засобами�облі'��теплової�енер)ії�залежно�від�'іль'ості�та'их�засобів�облі'��шляхом�додавання�плати

за�проведення�періодичної�повір'и,�обсл�)ов�вання�і�ремонт��'вартирних�засобів�облі'��теплової�енер)ії�до�за)альної

вартості�посл�)�з�централізовано)о�опалення.

Керівник апарату В. Бондаренко

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

від 15 лютого 2012 року № 252 «Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
«Християнська Церква Повного Євангелія «Життя для Бога» у Дарницькому

районі м. Києва»
Розпорядження № 134 від 12 березня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву пастора релігійної гро$
мади «Християнська Церква Повного Євангелія «Життя для Бога» у Дарницькому районі м. Києва» від 29 грудня 2015 року та про$
токол загальних зборів зазначеної релігійної громади від 22 листопада 2015 року № 04:

1.�Унести�до�розпорядження�ви'онавчо)о�ор)ан��Ки-

ївсь'ої�місь'ої�ради�(Київсь'ої�місь'ої�державної�адмі-

ністрації)�від�15�люто)о�2012�ро'��№ 252�«Про�реєстра-

цію�Стат�т��релі)ійної�)ромади�«Християнсь'а�Цер'ва

Повно)о�Єван)елія�«Життя�для�Бо)а»���Дарниць'ом��райо-

ні�м.�Києва»�та'і�зміни:

��за)олов'��розпорядження�слова�«релі)ійної�)ро-

мади�«Християнсь'а�Цер'ва�Повно)о�Єван)елія�«Жит-

тя�для�Бо)а»���Дарниць'ом��районі�м.�Києва»�заміни-

ти�словами�«релі)ійної�ор)анізації�«Релі)ійна�)ромада

Християнсь'а�цер'ва�повно)о�єван)елія�«І)ле�Інтер-

нешнл�Чьорчь»���Деснянсь'ом��районі�м.�Києва»;

��те'сті�розпорядження�слова�«релі)ійної�)ромади

«Християнсь'а�Цер'ва�Повно)о�Єван)елія�«Життя�для

Бо)а»���Дарниць'ом��районі�м.�Києва»�замінити�слова-

ми�«релі)ійної�ор)анізації�«Релі)ійна�)ромада�Християн-

сь'а�цер'ва�повно)о�єван)елія�«І)ле�Інтернешнл�Чьорчь»

��Деснянсь'ом��районі�м.�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі)ійної�)ромади

«Християнсь'а�Цер'ва�Повно)о�Єван)елія�«Життя�для

Бо)а»���Дарниць'ом��районі�м.�Києва»,�зареєстровано-

)о�розпорядженням�ви'онавчо)о�ор)ан��Київсь'ої�місь-

'ої�ради�(Київсь'ої�місь'ої�державної�адміністрації)�від

15�люто)о�2012�ро'��№ 252,�ви'лавши�йо)о�в�новій�ре-

да'цїї,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Української Греко$Католицької Церкви 

святих Бориса і Гліба у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 133 від 11 березня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву громадян від 09 грудня
2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 09 грудня 2015 року № 1:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі)ійної�ор)анізації�«Релі)ійна�)ромада�У'раїнсь'ої�Гре'о-Католиць'ої�Цер'ви�святих�Бо-

риса�і�Гліба���Дарниць'ом��районі�м�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

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

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

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

на�12�місяців........................................................................490��рн.�80��оп.
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà” (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêò³â
îðåíäè: ïðîñï. Ïåðåìîãè, 128/2, ï³äâàë, ïëîùà 42,70 êâ. ì. Âàðò³ñòü— 682800,0 ãðí.
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) —1483,85 ãðí.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿; ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 128/2, ï³äâàë, ïëîùà 40,30 êâ. ì. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) —
1 ãðí íà ð³ê.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè; ïðîñï. Ïåðåìîãè, 128/2,
ï³äâàë, ïëîùà 18,5 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 295800,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
(áåç ÏÄÂ) —2958,0 ãðí.Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ìí. 308,òåë. äëÿ
äîâ³äîê 450-07-15.

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 ôîíäóÄåñíÿíñüêîãî

ðàéîíó ì.Êèºâà”: 1) âóë.Áåðåòò³ Â³êåíò³ÿ,18,1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà —48,03 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ

³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå

âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,íå á³ëüøå ÿê 50 êâ.ì,ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç

ÏÄÂ) — 1 ãðí íà ð³ê, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå á³ëüøå

í³æ òåðì³í ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. 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.

ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” âèìàãàº íåâ³äêëàäíîãî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñòåé

Íà âèêîíàííÿ Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 1342 â³ä 03.12.2009 ðîêó
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â”,“Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó
ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó â ì. Êèºâ³”, çàòâåðäæåíî¿ Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
¹ 22/887â³ä 22.01.2015 ð.,Ðîçïîðÿäæåííÿ Äåïàðòàìåíòóòðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ç ìåòîþ óíèêíåííÿ íåïîðîçóì³íü ó ìàéáóòíüîìó ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” âèìàãàº
âñ³õ êîíòðàãåíò³â íåâ³äêëàäíî ïîãàñèòè ³ñíóþ÷ó çàáîðãîâàí³ñòü â ïîâíîìó îáñÿç³.

Áîðæíèêè ïîâèíí³ íåâ³äêëàäíî ñïëàòèòè âñþ çàáîðãîâàí³ñòü çà äîãîâîðàìè,
óêëàäåíèìè ç ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”â ñòðîê äî 31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó.Ïîãàøåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ ïîçèòèâíî âïëèíå íà ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâà òà çàáåçïå÷èòü íàëåæíå
íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó ì. Êèºâà.Ó çâ’ÿçêó ç öèì çàêëèêàºìî íå íåõòóâàòè ñâî¿ìè
îáîâ’ÿçêàìè òà ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèòèñü äî çàçíà÷åíèõ âèìîã ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”.
Â ³íøîìó ðàç³,ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”áóäå çìóøåíî çâåðòàòèñü äî ïðàâîîõîðîííèõ
òà ñóäîâèõ îðãàí³â.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

ïðî íåîáõ³äí³ñòü âñ³õ êîíòðàãåíò³â, ó ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ îðèã³íàëè Ñõåì îðãàí³çàö³¿
äîðîæíüîãî ðóõó, íåãàéíî, àëå íå ï³çí³øå 25 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, íàäàòè (ïîâåðíóòè)
¿õ äî ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” çà àäðåñîþ: 04073, ì. Êè¿â, âóë, Êîïèë³âñüêà, 67,
êîðï. 10, òåë. (044) 468-02-20.

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà (ì.Êè¿â,âóë.Ì.Êðèâîíîñà,25,êàá.10) âèêëèêàº íà 11.00
19.04.2016 ðîêó ßêîâëåâó Ãàëèíó Îëåêñàíäð³âíó, ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì
Êðèâîíîñ Î.Ñ.äî Êðèâîíîñà À.ª.,â ³íòåðåñàõ ÿêîãî ä³º ßêîâëåâà Ã.Î.,ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ,
ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì,òà çíÿòòÿ îñîáè ç ðåºñòðàö³éíîãî îáë³êó.

Ïðè öüîìó ïîâ³äîìëÿºìî,ùî â ðàç³ Âàøî¿ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî
íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè ñâîº¿ íåÿâêè,ñóä âèð³øóº ñïðàâó íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.

Ñóääÿ Â. Â. Ëàçàðåíêî

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
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ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â³äáóëàñü çàêëþ÷íà
êîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà ïðîâå-
äåííþ â Êèºâ³ íàâ÷àíü çàãîí³â òå-
ðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè «Ðóõ100.Òðè-
çóá»,àíàëîã³â ÿêèì ùå íå áóëî â ñó-
÷àñí³é Óêðà¿í³. Âîíè â³äáóäóòüñÿ
25-27 áåðåçíÿ íà òåðèòîð³¿ Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó. Äî «Ðóõ100. Òðè-
çóá» çàëó÷åí³ îðãàí³çàö³¿,ùî âõîäÿòü
äî Ðóõó ñïðèÿííÿ òåðèòîð³àëüí³é
îáîðîí³ íàøî¿ äåðæàâè òà çàãîíè
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè ðàéîí³â
Êèºâà òà îáëàñò³.

Äàí³ íàâ÷àííÿ ïëàíóþòüñÿ òà
áóäóòü ïðîâåäåí³ ñï³ëüíî ³ç Äàð-
íèöüêîþ ÐÄÀ, ùî òàêîæ â³äáóâàº-
òüñÿ âïåðøå ³ äåìîíñòðóº ñàìå òó
ìîäåëü òåðîáîðîíè, ÿêà é çàêëà-
äåíà ó çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè ³

ïåðåäáà÷àº ò³ñíó ñï³âïðàöþ ì³æ
öèâ³ëüíîþ òà â³éñüêîâîþ àäì³-
í³ñòðàö³ÿìè ðàéîí³â, à òàêîæ
ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ ó çàõèñò³
Óêðà¿íè.

Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä
òà ðåçóëüòàòè íàâ÷àíü ìîæíà áó-
äå îòðèìàòè íà îô³ö³éí³é ñòîð³í-
ö³ Ðóõó ñïðèÿííÿ òåðèòîð³àëüí³é
îáîðîí³ Óêðà¿íè �

ÒÎÐ²Ê ç òåðèòîð³¿ Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó åâàêóéîâàíî 9 áåçãîñïíèõ
àâò³âîê. Â³ää³ë êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì âèÿâëÿº, ïîïåðåäæàº, à
çàâäÿêè ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñ» ïå-
ðåì³ùóº ïîêèíóò³ ìàøèíè. Çàõî-
äè ç åâàêóàö³¿ òðàíñïîðòó, çàëè-
øåíîãî âëàñíèêîì íà âóëè÷íî-
øëÿõîâ³é ìåðåæ³, ì³ñöåâèõ ïðî-
¿çäàõ, ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ
òà çåëåíèõ çîíàõ, ïðîâîäÿòüñÿ ó
çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ ìîæ-
ëèâî¿ òåðîðèñòè÷íî¿ çàãðîçè íàñå-
ëåííþ. Ïåðø³ áåçãîñïí³ àâò³âêè
âæå ïåðåì³ùåí³ íà ñïåö³àëüíî îá-
ëàøòîâàíèé ïàðêóâàëüíèé ìàé-
äàí÷èê.

Òîæ ó ðàç³ âèÿâëåííÿ àâòîáðóõ-
òó ïðàö³âíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ
âíîñèòü ïîïåðåäæåííÿ íà òðàíñ-
ïîðòíèé çàñ³á, à áàëàíñîóòðèìóâà÷
òåðèòîð³¿ — íà äîøêè îãîëîøåíü

íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü ïðèáðàòè ìàøèíó âëàñ-
íèìè ñèëàìè.

Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ âèìîã
«àâòî-áîìæ³» áåç íîìåðíèõ çíà-
ê³â åâàêóþþòü ñèëàìè ÊÏ «Êè¿â-
äîðñåðâ³ñ» ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ â³ä-
ïîâ³äíîãî àêòó çà ïðèñóòíîñò³
ïðåäñòàâíèêà ÐÄÀ, áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à òåðèòîð³¿, ÐÓ Íàö³îíàëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ ì³ñòà Êèºâà òà ïðåä-
ñòàâíèêà ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñ». Ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî çáåð³ãàííÿ ïåðå-
ì³ùåíîãî àâòî íà ñïåöñòîÿíö³
êîøòóº 22 ãðí íà äåíü, ùî â ïî-
äàëüøîìó ìàº áóòè â³äøêîäîâà-
íî âëàñíèêîì �

Ó Ã³äðîïàðêó òðèâàº äåìîíòàæ íåçàêîííèõ îá’ºêò³â

ÇÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÈ êåð³âíèöòâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ íà òåðèòîð³¿ Ã³äðîïàðêó ïðîâåäåíî
íèçêó çàõîä³â ç äåìîíòàæó ìàíãàë³â ³ç ôàñàäíèõ ÷àñ-
òèí çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, çàíåäáàíèõ
àëüòàíîê, òèðó.

Çíåñåííÿ íåçàêîííèõ îá’ºêò³â çä³éñíþâàëîñÿ â
ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî â³äêðèòòÿ ë³òíüîãî ñåçîíó íà
òåðèòîð³¿ óëþáëåíîãî ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó òèñÿ÷ êè-
ÿí. «Íàðàç³ â Ã³äðîïàðêó ùå çàëèøàþòüñÿ òèì÷àñî-
â³ ñïîðóäè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ áåç äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ òà áóäóòü äåìîíòîâàí³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì»,—
íàãîëîñèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü áëàãîóñòðîþ
òà êîíòðîëþ çà îõîðîíîþ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Ïîáî÷íèé �

Ó ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÌÓ ðàéîí³ ç 21
áåðåçíÿ ñòàðòóâàëà áëàãîä³éíà
àêö³ÿ ïî çáîðó ãóìàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè äëÿ ïåðåñåëåíö³â, ÿê³
ìåøêàþòü ó ì. Áàõìóò Äîíåöü-
êî¿ îáëàñò³.

Äëÿ öüîãî íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó
â³äêðèòî 6 ïóíêò³â çáîðó, çîêðå-
ìà: íà âóë. ²âàíà Ìàð’ÿíåíêà, 7
(ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó»); íà âóë. Áà-
ñåéí³é, 5-à (ÆÅÄ «Õðåùàòèê»);
íà áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 30/1
(ÆÅÄ «Ïå÷åðñüêæèòëî»); íà áóëüâ.
Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åíêî, 3 (ÆÅÄ «Ïå-

÷åðñüêà áðàìà»); íà âóë. Ëåâàí-
äîâñüê³é, 5-à (ÆÅÄ «Ëèïêèæèò-
ëîñåðâ³ñ»); íà áóëüâ. Äðóæáè Íà-
ðîä³â, 32-à (Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ).

Ïåðåë³ê íåîáõ³äíî¿ äîïîìî-
ãè: ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òðèâà-
ëîãî çáåð³ãàííÿ (öóêîð, êîíñåð-
âè, ìàêàðîíí³ âèðîáè, áîáîâ³,
êðóïè), ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð äëÿ
ä³òåé (ïàëàòêè äëÿ ïîõîä³â, òåð-
ìîñè, ì’ÿ÷³, ë³õòàðèêè, áàäì³í-
òîí), êàíöåëÿðñüê³ òîâàðè òà íà-
áîðè äëÿ ðîçâèòêó ä³òåé (ïàçëè,
îë³âö³, êîëüîðîâèé ïàï³ð, íàáî-
ðè äëÿ øèòòÿ, âèøèâàííÿ) �

«Íàñ ºäíàº ìóäð³ñòü êíèãè»

ÄÍßÌÈ â á³áë³îòåö³ ¹ 129 äëÿ
þíèõ îáîëîíö³â â³äáóëîñÿ ë³òå-
ðàòóðíå ñâÿòî «Íàñ ºäíàº ìóä-
ð³ñòü êíèãè», ïðèóðî÷åíå äî â³ä-
êðèòòÿ Òèæíÿ äèòÿ÷î¿ òà þíàöü-
êî¿ êíèãè. Çàõîïëþþ÷à ìàíäð³â-
êà ó÷í³â 1-Á êëàñó ñïåö³àë³çîâà-
íî¿ øêîëè ¹ 252 ³ì. Â. Ñèìîíåí-
êà ó ñâ³ò ë³òåðàòóðè ðàçîì ³ç á³á-
ë³îòåêàðåì äîçâîëèëà íå ò³ëüêè

çàëó÷èòè ìàëå÷ó äî íåâè÷åðï-
íèõ äæåðåë çíàíü, à é ïåðåòâîðè-
òè êíèãîçá³ðíþ ó ñïðàâæí³é õðàì,
â ÿêîìó ìàëåíüê³ ÷èòà÷³ â³ä÷ó-
ëè ñåáå áàæàíèìè ãîñòÿìè.

Òèæäåíü äèòÿ÷î¿ òà þíàöü-
êî¿ êíèãè òðèâàº, òîæ ïðàö³âíè-
êè á³áë³îòåêè çàïðîøóþòü óñ³õ
îõî÷èõ äîëó÷èòèñÿ äî ö³êàâèõ
ï³çíàâàëüíèõ çàõîä³â �

Äîíîðñüêà äîïîìîãà ïîðàíåíèì

ÍÀÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ â ïðèì³-
ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ ïðîéøëà
òðåòÿ ðàéîííà àêö³ÿ ïî çäà÷³ äî-
íîðñüêî¿ êðîâ³ äëÿ ïîðàíåíèõ á³é-
ö³â ³ç çîíè ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ.

Áàæàþ÷èõ äîïîìîãòè íàøèì
çàõèñíèêàì ðåºñòðóâàëè, îãëÿ-
äàëè ë³êàð³, áðàëè ëàáîðàòîðí³
àíàë³çè, ï³ñëÿ ÷îãî, â ðàç³ â³äñóò-
íîñò³ ïðîòèïîêàçàíü, ñïåö³àë³ñ-
òè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó
êðîâ³ çä³éñíþâàëè áåçïîñåðåä-
í³é çàá³ð êðîâ³.

Òàê, ìàéæå 70 íåáàéäóæèõ ãî-
ëîñ³¿âö³â, ñåðåä ÿêèõ ñòóäåíòè,
ïðåäñòàâíèêè ÃÎ, ïðàö³âíèêè
ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, ñï³â-

ðîá³òíèêè ÐÄÀ, çäàëè 33 ë³òðè
êðîâ³, ÿêó ïåðåäàëè äëÿ ë³êóâàí-
íÿ ïîðàíåíèõ á³éö³â ³ç çîíè ÀÒÎ,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ñòîëè÷íèõ ãîñ-
ï³òàëÿõ �

Ïå÷åðÿíè çáèðàþòü ãóìàí³òàðêó
äëÿ ïåðåñåëåíö³â

Äåñíÿíñüêèé ðàéîí çâ³ëüíÿþòü â³ä àâòîáðóõòó

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ ó÷í³ 8-À ³ 8-Á êëà-
ñ³â ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 304
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó â³äâ³äàëè
Íàö³îíàëüíó á³áë³îòåêó äëÿ ä³òåé,
â ÿê³é â³äçíà÷àëè Ì³æíàðîäíèé
äåíü Ôðàíêîôîí³¿ — ñâÿòà âñ³õ,
õòî ãîâîðèòü ôðàíöóçüêîþ, à òà-
êîæ âñ³õ, õòî âèâ÷àº ³ ëþáèòü öþ
ìîâó.

Ï³ä ÷àñ çàõîäó íà øêîëÿð³â ÷å-
êàëè ö³êàâ³ çóñòð³÷³, ñâÿòêîâèé
êîíöåðò òà â³êòîðèíà.

Äîâ³äêîâî: 20 áåðåçíÿ 1970 ðî-
êó â ñòîëèö³ Í³ãåðà áóëî ï³äïèñà-
íî óãîäó ïðî ñòâîðåííÿ ïåðøî¿
ì³æäåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿ ôðàí-
êîìîâíèõ êðà¿í. Ñüîãîäí³ Ì³æ-
íàðîäíà Îðãàí³çàö³ÿ Ôðàíêîôî-

í³¿ îá’ºäíóº 56 äåðæàâ ³ óðÿä³â. ¯¿
ïðåäñòàâíèöòâà º íà âñ³õ ï’ÿòè
êîíòèíåíòàõ, â íå¿ âõîäèòü ïðè-
áëèçíî òðåòèíà êðà¿í, ùî º ÷ëå-
íàìè ÎÎÍ �
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Ó Ñâÿòîøèí³ â³äáóëèñÿ çàõîäè ç íàãîäè 
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