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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 136 (1948), середа, 19 грудня 2018 р.

ДОКУМЕНТ

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26 червня 2018 року № 1020/5084 «Про створення 
Київського міського соціального гуртожитку для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Рішення Київської міської ради № 54/6105 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та з 
метою виправлення технічної помилки Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток  1
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 Дарницького 

району м. Києва (проспект Петра Григоренка, будинок 21-а) 
1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 1 655 508,24 (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ 

ï’ÿòñîò â³ñ³ì) ãðèâåíü  24 êîï³éêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 275 918,04 (äâ³ñò³ ñ³ì-
äåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò â³ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü 04 êîï³éêè.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Вид паливно-енергетичних 
ресурсів та/або житлово-

комунальних послуг
Розмір скорочення споживання,
в натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору Усього

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Теплова енергія 
(теплопостачання)

Гкал 0,00 56,99 147,80 147,80 147,80 147,80 147,80 147,80 943,80

% , до 
базового 

рівня 
споживання

0,00% 13,80% 35,70% 35,70% 35,70% 35,70% 35,70% 35,70% 32,57%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â, 154 äí³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток  2
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля дошкільного навчального закладу №20

(вулиця Олександра Кошиця, будинок 5-г)

1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 1 198 895,60 (îäèí ì³ëüéîí ñòî äåâ’ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ â³-
ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü) ãðèâåíü 60 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 199 815,93 
(ñòî äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ï’ÿòíàäöÿòü) ãðèâåíü 93 êîï³éêè.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Вид паливно-енергетичних ресурсів
та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,
в натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору Усього

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Теплова енергія 
(теплопостачання)

Гкал 0,00 45,33 107,53 107,53 107,53 107,53 107,53 107,53 690,54

% , до 
базового рівня 

споживання
0,00% 19,20% 45,40% 45,40% 45,40% 45,40% 45,40% 45,40% 41,66%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â, 154 äí³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток  3
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля дошкільного навчального закладу №89 

(вулиця Княжий Затон, будинок 17-г)
1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 1 566 323,99 (îäèí ì³ëüéîí ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ 

òðèñòà äâàäöÿòü òðè) ãðèâí³  99 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 261 054 (äâ³ñò³ 
ø³ñòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³ 00 êîï³éîê.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Вид паливно-енергетичних ресурсів
та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,
в натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору Усього

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Теплова енергія 
(теплопостачання)

Гкал 0,00 54,67 139,72 139,72 139,72 139,72 139,72 139,72 892,96

% , до 
базового 

рівня 
споживання

0,00% 14,10% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 36,00% 32,87%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â, 154 äí³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Про затвердження істотних умов енергосервісних 
договорів

Рішення Київської міської ради № 213/6264 від 29 листопада 2018 року
Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 

прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», 
Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних мож-
ливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 29 травня 2018 року № 909 «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових 
рівнів споживання теплової енергії будівлями бюджетних установ комунальної власності територіальної громади 
міста Києва»,  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Прийнято за основу (в першому читанні)

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
01.12.2015 № 4/4 «Про перелік та склад постійних комісій 

Київської міської ради VIII скликання»
Рішення Київської міської ради № 50/6101 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 47 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», з метою забезпечення виконання Пишняком В.П. своїх депутатських обов’язків, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 26 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 1020/5084 «Ïðî 
ñòâîðåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ñîö³àëüíîãî 
ãóðòîæèòêó äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ» òàê³ çì³íè:

ó ïóíêò³ 4 ñëîâà «íà âóëèö³ Ïîðèêà Âàñèëÿ» 
çàì³íèòè ñëîâàìè «ïî ïðîñïåêòó Ïîðèêà Âàñèëÿ».

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ³ñòîòí³ óìîâè åíåðãîñåðâ³ñíèõ 
äîãîâîð³â çã³äíî ç äîäàòêàìè 1 – 33 äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Îáîëîíñüê³é   
ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, 
Ñâÿòîøèíñüê³é  ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Çàáåçïå÷èòè óêëàäàííÿ åíåðãîñåðâ³ñíèõ 
äîãîâîð³â çã³äíî ç ³ñòîòíèìè óìîâàìè, çàçíà-
÷åíèìè ó äîäàòêàõ 1 – 33 äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2.2. Ïðè ñêëàäàíí³ òà ïîäàíí³ áþäæåòíèõ çà-
ïèò³â íà â³äïîâ³äí³ áþäæåòí³ ïåð³îäè  ïðîòÿãîì 
ñòðîê³â ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â âðàõîâóâàòè 
ïîòðåáó ó âèäàòêàõ íà îïëàòó åíåðãîñåðâ³ñó ç 
óðàõóâàííÿì ïîêàçíèê³â ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêàõ 1 – 33 
äî öüîãî ð³øåííÿ, òà ô³êñîâàíîãî â³äñîòêà ñóì 
ñêîðî÷åííÿ âèòðàò íà îïëàòó  òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
çã³äíî ç óìîâàìè åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â, 
óêëàäåíèõ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè ³íø³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿, 

íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ òà íàëåæíîãî âèêîíàííÿ 
åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ïîâ³äîìèòè â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäíèêàì 
áþäæåòíèõ êîøò³â ïðî çàòâåðäæåííÿ ³ñòîòíèõ 
óìîâ åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â â óñòàíîâëåíîìó  
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.2. Çä³éñíþâàòè çàãàëüíó êîîðäèíàö³þ óêëà-
äàííÿ òà âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â.

4. Ï³ñëÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ, çàê³í÷åííÿ 
ñòðîêó ä³¿ àáî ðîç³ðâàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó åíåðãîñåðâ³ñíèõ äîãîâîð³â òåðèòîð³àëüíà 
ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà íàáóâàº ïðàâà âëàñíîñò³ 
áåç äîäàòêîâî¿ ïëàòè íà âñå ìàéíî, óòâîðåíå 
(âñòàíîâëåíå) çà åíåðãîñåðâ³ñíèìè äîãîâîðàìè, 
³ñòîòí³ óìîâè ÿêèõ çàçíà÷åí³ ó äîäàòêàõ 1 – 33 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè íàñòóïí³ çì³íè äî ïåðåë³êó òà ñêëà-
äó ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII 
ñêëèêàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01.12.2015 ¹ 4/4:

– îáðàòè äî ñêëàäó ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ äåïóòàòà Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïèøíÿêà Âàäèìà Ïåòðîâè÷à.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
19 грудня 2018 р.
№138 (5189)

Продовження додатку у наступному номері

Додаток  8
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля дошкільного навчального закладу №248 (вулиця Тростянецька, 

будинок 8-а)
1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 193 603,86 (ñòî äåâ’ÿíîñòî òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò òðè) ãðèâí³  

86 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 32 267,31 (òðèäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò 
ñ³ì) ãðèâåíü 31 êîï³éêà.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Âèä ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â
òà/àáî æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

Ðîçì³ð ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ,
â íàòóðàëüíîìó âèðàç³ /â³äñîòê³â

Ð³ê ä³¿ äîãîâîðó Óñüîãî

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Òåïëîâà åíåð-
ã³ÿ (òåïëîïîñ-

òà÷àííÿ)

Ãêàë 0,00 22,34 24,65 24,65 24,65 24,65 16,58 137,53

% , äî áàçîâîãî 
ð³âíÿ ñïîæèâàííÿ 0,00% 13,60% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,10% 13,90%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 6 ðîê³â, 0 äí³â.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток  9
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №719 

Дарницького району м. Києва 
(вулиця Вербицького, будинок 8-б)

1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 1 564 896,08 (îäèí ì³ëüéîí ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ 
â³ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü) ãðèâåíü  08 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 260 816,01 
(äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ø³ñòíàäöÿòü) ãðèâåíü 01 êîï³éêà.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Âèä ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ 
ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
Ðîçì³ð ñêîðî÷åííÿ ñïî-

æèâàííÿ, â íàòóðàëüíîìó 
âèðàç³ /â³äñîòê³â

Ð³ê ä³¿ äîãîâîðó Óñüîãî

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Òåïëîâà 
åíåðã³ÿ 
(òåïëî-

ïîñòà÷àí-
íÿ)

Ãêàë 0,00 55,03 142,62 142,62 142,62 142,62 142,62 142,62 910,73

% , äî áàçî-
âîãî ð³âíÿ 

ñïîæèâàííÿ
0,00% 13,80% 35,80% 35,80% 35,80% 35,80% 35,80% 35,80% 32,66%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â, 154 äí³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток  10
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

 Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля школи І-ІІІ ступенів №218 Деснянського району міста Києва

(вулиця Курчатова, будинок 6-а)
1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 1 303 485,02 (îäèí ì³ëüéîí òðèñòà òðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà 

â³ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü) ãðèâåíü  02 êîï³éêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 217 247,5 (äâ³ñò³ 
ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñîðîê ñ³ì) ãðèâåíü 50 êîï³éîê.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Âèä ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ 
ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã 
Ðîçì³ð ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ,
â íàòóðàëüíîìó âèðàç³ /â³äñîòê³â

Ð³ê ä³¿ äîãîâîðó Óñüîãî

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Òåïëîâà åíåð-
ã³ÿ (òåïëîïîñ-

òà÷àííÿ)

Ãêàë 63,32 169,58 169,58 169,58 169,58 106,26 847,88

% , äî áàçî-
âîãî ð³âíÿ 

ñïîæèâàííÿ
11,20% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 18,80% 30,00%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 5 ðîê³â, 0 äí³â.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток  11
до рішення Київської міської ради

від  29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району 

міста Києва 
(вулиця Каштанова, будинок 5-а)

1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 211 404,92 (äâ³ñò³ îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ÷îòèðè) 
ãðèâí³  92 êîï³éêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 35 234,15 (òðèäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ 
òðèäöÿòü ÷îòèðè) ãðèâí³ 15 êîï³éîê.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Âèä ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷íèõ ðåñóðñ³â

òà/àáî æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã

Ðîçì³ð ñêîðî÷åííÿ 
ñïîæèâàííÿ, â íà-

òóðàëüíîìó âèðàç³ /
â³äñîòê³â

Ð³ê ä³¿ äîãîâîðó Óñüîãî

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Òåïëîâà 
åíåðã³ÿ 
(òåïëî-
ïîñòà-
÷àííÿ)

Ãêàë 0,00 19,82 21,72 21,72 21,72 21,72 21,72 2,04 130,48

% , äî 
áàçîâîãî 
ð³âíÿ ñïî-
æèâàííÿ

0,00% 17,20% 18,90% 18,90% 18,90% 18,90% 18,90% 1,80% 16,20%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 6 ðîê³â, 183 äí³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток  4
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля дошкільного навчального закладу №126

(проспект Миколи Бажана, будинок 6-б)
1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 1 957 281,29 (îäèí ì³ëüéîí äåâ’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ 

äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò îäíà) ãðèâíÿ  29 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 326 213,55 
(òðèñòà äâàäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ òðèíàäöÿòü) ãðèâåíü 55 êîï³éîê.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Âèä ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷íèõ ðåñóðñ³â

òà/àáî æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã

Ðîçì³ð ñêîðî÷åííÿ 
ñïîæèâàííÿ,

â íàòóðàëüíîìó âèðàç³ 
/â³äñîòê³â

Ð³ê ä³¿ äîãîâîðó Óñüîãî

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Òåïëîâà 
åíåðã³ÿ 
(òåïëî-
ïîñòà-
÷àííÿ)

Ãêàë 00,0 61,50 175,72 175,72 175,72 175,72 175,72 175,72 1 115,84

% , äî 
áàçîâîãî 
ð³âíÿ ñïî-
æèâàííÿ

00,0% 15,00% 42,80% 42,80% 42,80% 42,80% 42,80% 42,80% 38,83%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â, 154 äí³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток  5
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №160 

Дарницького району м. Києва
(вулиця Анни Ахматової, будинок 11-а)

1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 1 862 828,54 (îäèí ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ 
â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü â³ñ³ì) ãðèâåíü  54 êîï³éêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 310 471,43 
(òðèñòà äåñÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñ³ìäåñÿò îäíà) ãðèâíÿ 43 êîï³éêè.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Âèä ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷íèõ ðåñóðñ³â

òà/àáî æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã

Ðîçì³ð ñêîðî÷åííÿ 
ñïîæèâàííÿ,

â íàòóðàëüíîìó âèðàç³ 
/â³äñîòê³â

Ð³ê ä³¿ äîãîâîðó Óñüîãî

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Òåïëîâà 
åíåðã³ÿ 
(òåïëî-
ïîñòà-
÷àííÿ)

Ãêàë 0,00 151,71 151,71 151,71 151,71 151,71 151,71 151,71 1062,00

% , äî 
áàçîâîãî 
ð³âíÿ ñïî-
æèâàííÿ

0,00% 36,70% 36,70% 36,70% 36,70% 36,70% 36,70% 36,70% 36,70%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â, 154 äí³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток  6
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №189 

Дарницького району м. Києва 
(вулиця Ревуцького, будинок 4-а)

1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 1 822 655,53 (îäèí ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ 
ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü) ãðèâåíü  53 êîï³éêè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 303 775,92 
(òðèñòà òðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü) ãðèâåíü 92 êîï³éêè.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Âèä ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ 
ðåñóðñ³â òà/àáî æèòëîâî-

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã Ðîçì³ð 
ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ,
â íàòóðàëüíîìó âèðàç³ /

â³äñîòê³â

Ð³ê ä³¿ äîãîâîðó Óñüîãî

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Òåïëîâà 
åíåðã³ÿ 

(òåïëîïîñòà-
÷àííÿ)

Ãêàë 0,00 154,76 154,76 154,76 154,76 154,76 154,76 154,76 1083,31

% , äî 
áàçîâîãî 
ð³âíÿ ñïî-
æèâàííÿ

0,00% 36,60% 36,60% 36,60% 36,60% 36,60% 36,60% 36,60% 36,60%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â, 154 äí³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî

Додаток  7
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 213/6264

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля школи-дитячого садка І ступеня «Осокорки» (вулиця 

Срібнокільська, будинок 14-б)
1. Ö³íà åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 2 154 481,37 (äâà ì³ëüéîíè ñòî ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ 

÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò îäíà) ãðèâíÿ  37 êîï³éîê, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 359 080,23 
(òðèñòà ï’ÿòäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü 23 êîï³éêè.

2. Ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ òà âèòðàò íà îïëàòó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêîãî ìàº áóòè äîñÿãíóòî 
â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ åíåðãîñåðâ³ñó, çà êîæíèé ð³ê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó:

Âèä ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â

òà/àáî æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã

Ðîçì³ð ñêîðî÷åííÿ 
ñïîæèâàííÿ,

â íàòóðàëüíîìó âè-
ðàç³ /â³äñîòê³â

Ð³ê ä³¿ äîãîâîðó Óñüîãî

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Òåïëîâà 
åíåðã³ÿ 
(òåïëî-
ïîñòà-
÷àííÿ)

Ãêàë 00,0 175,47 175,47 175,47 175,47 175,47 175,47 175,47 1228,27

% , äî 
áàçîâî-
ãî ð³âíÿ 
ñïîæè-
âàííÿ

00,0 46,10% 46,10% 46,10% 46,10% 46,10% 46,10% 46,10% 46,10%

3. Ñòðîê ä³¿ åíåðãîñåðâ³ñíîãî äîãîâîðó: 7 ðîê³â, 154 äí³.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî



3

РЕКЛАМА Хрещатик
19 грудня 2018 р.

№138 (5189)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÒÎÂ «ÑÌÀÐÒ ÏËÀÇÀ ÑÅÐÂ²Ñ» ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, 
íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè 
êàòåãîð³é «íàñåëåííÿ» òà «³íø³ ñïîæèâà÷³». Â³äïîâ³äí³ òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011ð. ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (ÊÌÄÀ)äëÿ çàòâåðäæåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ç ÏÄÂ

íàéìåíóâàííÿ Çà 1 Ãêàë Çà 1 êâ.ì 
íà ì³ñÿöü

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» 1626,56 36,09

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³ ñïîæèâà÷³» 1610,46 -

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç ÏÄÂ

íàéìåíóâàííÿ
Çà â³äñóòí³ñòþ 

ðóøíèêîñóøèëü-
íèê³â

Çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ 
ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî 
ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäî-

ïîñòà÷àííÿ

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè 
êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» 76,97 90,32

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòå-
ãîð³¿ «³íø³ ñïîæèâà÷³» 82,61 -

Ç óñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ïîñèëàííÿì http://www.smartplaza.com.ua
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ äàíîãî 

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,16, ì. Êè¿â, òåë. (044) 236-15-50.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 147,8 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ëåâàíäîâñüêà, áóäèíîê 5-à. 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). 
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âè-

êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³í ä³¿ – íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿: 20,0 êâ. ì – 1%, 30,0 êâ. ì – 2%, 50,0 êâ. ì  – 3%, 47,8 êâ. ì – 4%. Ðîçì³ð 

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 8371,28 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà 

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. 
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 136 (5187) â³ä 14 ãðóäíÿ 2018 ðîêó îãîëîøåííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè êîìóíàëüíå ìàéíî â îðåíäó áóëî 
îïóáë³êîâàíî ïîìèëêîâî. Çàçíà÷åíå îãîëîøåííÿ ââàæàòè íåä³éñíèì.
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19 грудня волонтери 
влаштують парад 
помічників Святого 
Миколая
Сьогодні о 15.00 розпочнеться Парад (уро-
чиста хода) помічників Святого Миколая – 
волонтерів. Про це повідомили у Київському 
міському центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Хода почнеться від будівлі 
Київської міської державної адміністрації 
(вул. Хрещатик, 36). 

На початку заходу одягнені у новорічні 
костюми волонтери мережі Центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва та 
лідери дитячих та молодіжних громадських 
організацій отримають від Посланців миру 
Всеукраїнської молодіжної громадської ор-
ганізації (ВМГО) «Національна організація 
скаутів України», Світло миру з Віфлеєму – 
символ миру та злагоди. Після чого молодь 
із привітаннями крокуватиме на Контрактову 
площу, вітатиме киян та гостей столиці. 

Захід відбувається у рамках традиційної 
акції КМЦСССДМ «Не забудь привітати», що 
спрямована на привітання дітей із сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах. 

Також з 19 грудня в столиці проведуть 
низку святкових заходів, зокрема новорічні 
вистави та ігротеки для наймолодших, квести 
для підлітків – вихованців дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей, а 29 груд-
ня у кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться 
новорічний захід із ігровою програмою, пода-
рунками та переглядом відеофільму «Пригоди 
Святого Миколая» для дітей демобілізованих 
учасників АТО та членів їхніх сімей.

На станції метро 
«Осокорки» відбулася 
презентація арт-проекту 
Національної Єдності 
«MoreThanUs»

У ніч із 18 на 19 грудня о 01.15 на станції 
метро «Осокорки» презентували арт-проект 
Національної Єдності «MoreThanUs». Проект 
представляє унікальну цілісну картину, що 
присвячена національній єдності України і 
складається з восьми муралів на стінах стан-
ції метро «Осокорки». Про це повідомили у 
Міністерстві інформаційної політики. 
Митці розпочали роботу 18 вересня 2018 

року. Над проектом упродовж чотирьох місяців 
працювали художники: Matew Down (Бельгія), 
Apollo Tores (Бразилія), Kraser (Іспанія), Jasm 
One (Швейцарія), Mata Ruda (Коста-Ріка), 
Alexander Britcev (Україна), Spear (Бельгія), 
BkFoxx (США). Працювали над муралами 
щоночі з 01.00 до 05.00. 

Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620
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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. 
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Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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Казахстан всього за два десятки років – це 
держава, яка впевнено стоїть на ногах, роз-
вивається і глибоко інтегрована в міжнародні 
процеси. Сьогодні ця країна подає приклад 
міжнаціонального примирення. У ній в мирі і 
злагоді проживають представники понад 100 
етносів і 18 конфесій. Нині це по-справжньому 
політично стабільна держава з потужним 
економічним потенціалом. Країна стала ви-
знаним локомотивом регіональної інтеграції, 
привернула до себе багатомільярдні потоки 
прямих іноземних інвестицій. 

Враховуючи все це, вже пізніше Збігнєв 
Бжезінський констатував: «Визнаю, що не 
приділив дуже багато уваги Казахстану. Але 
на той момент я не вважав, що Казахстан 
являв собою нову реальність в Центральній 
Азії. І немає жодних сумнівів, що з моменту 
здобуття незалежності Казахстан демонструє 
великий прогрес в плані економічного роз-
витку, пошуку свого місця в регіоні, а також 
у налагодженні дружніх, добросусідських 
відносин із зовнішнім світом». 

Казахстан з початку 90-х років уже мав 
чіткий план розвитку і руху вперед: основні 
орієнтири на найближчі роки були визначені 
в 1992 році у «Стратегії становлення й роз-
витку Казахстану як суверенної держави». А 
в 1997 році був прийнятий масштабний дов-
гостроковий документ під назвою «Казахстан 
2030». У цьому документі вже було зазначено 
довгострокове і конкретне бачення того, якою 
повинна стати країна і яких показників для 
цього потрібно досягти. Минуло 16 з намічених 
33-х років, державі вдалося виконати глобальні 
завдання. Вже у 2012 році було оголошено, 
що практично всі цілі, визначені у Стратегії 
2030, виконані, і в тому ж році країні був пред-

ставлений новий документ вже з баченням на 
2050 рік. Важливо відзначити, що стратегічні 
документи Казахстану постійно доповнюються 
більш детальними документами, свого роду 
уточнюючими планами дій. Принципово 
важливий напрямок, завдяки якому Казахстан 
зробив прорив – це ставка на освіту та роз-
виток інтелектуального потенціалу країни. 
Результати планомірної політики в цій сфері 
вже дають свої якісні плоди. 

Не можна не сказати про те, що не все 
було стабільно, були і депресивні періоди 
безгрошів’я. Саме в той час керівник країни 
Назарбаєв приймає рішення масово направ-
ляти молодь в найкращі вузи світу за рахунок 
державного бюджету. Його мета – підготовка 
кращих кадрів для пріоритетних секторів 
економіки країни. Не всі в цій країні тоді ро-
зуміли стратегічну важливість цього рішення, 
адже у Казахстану фактично не було грошей. 

З тих пір минуло 25 років. Завдяки цій пре-
зидентській програмі під назвою «Болашак» 
(майбутнє) навчено та підготовлено майже 
11 тисяч фахівців, які сьогодні активно впро-
ваджують кращі світові практики в різних 
сферах країни. І ця програма – лише один 
аспект освітньої політики. 

Питання освіти вже з перших днів стало 
одним з головних пріоритетів державної по-
літики, обсяг фінансування цієї сфери зростає 
з кожним роком. По всій країні відкриваються 
ультрасучасні школи, функціонує «Nazarbayev 
University» – вищий навчальний заклад сві-
тового рівня, який працює у відповідності з 
міжнародними академічними стандартами 
і принципами академічної свободи. Одним 
словом, з таким акцентом на освіту у країни 
велике майбутнє і результативне сьогодення. 

Прагнення увійти в ТОП-30 розвинених 
країн світу змушує Казахстан постійно удо-
сконалювати механізми роботи своїх законів і 
створювати умови для активної участі бізнесу 
в розвитку країни. Це і робить її все  прива-
бливішою для іноземного інвестора. За ці 27 
років в Казахстан вкладено понад $300 млрд 
прямих інвестицій, а це – майже 70% всього 
інвестування в країни Центральної Азії. І 
все-таки з усього перерахованого багато чого 
сталося завдяки лідеру цієї країни Нурсултану 
Назарбаєву. Очевидно, що без політичної 
волі і колосальної працьовитості, завзяття 
першої особи держави – неможливо було б 
досягти таких результатів. 

У перспективі розвитку Казахстану – те, що 
країна поступово відходить від сировинної 
залежності і робить акцент на індустріально-
інноваційний розвиток. І це при тому, що 
Казахстан – на 6-му місці в світі за запасами 
природних ресурсів. У його надрах виявлено 
чимало корисних копалин, їх використання 
і допомогло Казахстану в роки становлення. 
Сьогодні видобуток заміщується розвитком 
обробної промисловості. Ця нова сфера стає 
основним драйвером зростання в промисло-
вості республіки і показує позитивну динаміку. 

Казахстан розвиває міжнародні зв’язки, 
є членом багатьох провідних міжнародних 
організацій: ООН, ОБСЄ, ОІВ, СОТ, ШОС, СНД, 
ОДКБ, ОЕСР та інших об’єднань. Республіка 
Казахстан ефективно головувала в автори-
тетних міжнародних організаціях, таких як 
ОБСЄ, ОІВ, ЄАЕС, ШОС, СНД, ОДКБ, НВЗДА, 
Тюркській раді і Раді Безпеки ООН. Країна 
на власному майданчику організовує з’їзди 
лідерів світових і традиційних релігій, висту-
пає ефективним посередником у вирішенні 
міжнародних конфліктів.

 Вимальовується така благополучна, кра-
сива і гармонійна картина країни під назвою 
Казахстан. За кожним його досягненням – 
роки наполегливої праці і зусиль населення 
країни та її лідера. 27 років розвитку держави 
у статусі незалежної – це лише багатообіця-
ючий початок, який передбачає їй майбутнє 
процвітання і благополуччя.

Незалежності Казахстану 
27 років: результати 
та перспективи республіки 

КаКазаазахсхстан вссього задвадесятки років це ставленийновийдокументвжезбаченнямна

У кожної країни є своє національне свято, яке пов’язане зі 
становленням її державності або ж має важливе значення для нації. 
Воно може мати різні назви: День республіки, День визволення, 
День країни і т. ін. В Казахстані, як і в багатьох країнах, це День 
незалежності, святкується щорічно 16 грудня. У цьому році – це вже 
27-а річниця.
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