
Брати Клички 
відкрили оновлений 
легкоатлетичний манеж 
на Березняках

У столиці на стадії підготовки 
та реалізації є сім спільних 
проєктів із Міжнародними 
фінансовими організаціями

У столиці на стадії підготовки та реалізації знаходяться сім 
спільних проєктів із Міжнародними фінансовими організаціями, 
на 440 млн євро. Про це повідомив перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник під час конференції з теми «Фі-
нансування у місцевій валюті і валютний ризик-менеджмент на 
місцевому рівні», що відбулася у столичному офісі Європейського 
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Наразі маємо на реалізації з 2007 року проєкт із Європейським 
банком реконструкції та розвитку на 100 млн євро із закупівлі 
автобусів, тролейбусів та вагонів метро. На стадії підготовки та 
реалізації – проєкт із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) 
із придбання трамваїв, автобусів і вагонів фунікулеру та капіталь-
ний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Це також спільний 
проєкт із ЄІБ та ЄБРР із підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху. Окрім того, за кошти ЄБРР плануємо реалізувати кілька 
проєктів: закупівля трамваїв і створення транспортного хабу 
на Контрактовій площі та придбання вагонів метро. У рамках 
цього ж проєкту запланований капітальний ремонт мосту Метро 
та модернізація системи централізованого теплопостачання 
столиці», – розповів Микола Поворозник.

Він окремо розповів про виклики, з якими доводиться сти-
катися під час реалізації проєктів.

«Найперше, про що хочу сказати, – про терміни підготовки та 
реалізації проєктів. Часто це займає близько двох років. І якщо 
на рівні держави це нормальні терміни, то для міста це задовго. 
Хотілося б, щоб результати були в коротші терміни. Не менш 
важливим фактором, який суттєво впливає на результати і під-
готовки, і реалізацію проєктів, є відсутність досвіду реалізації 
проєктів із МФО. Не секрет, що від рівня компетенції та уміння 
працювати учасників команди залежить і результат. І останній, 
але не менш важливий фактор, – це валютні ризики. Можливість 
кредитування проєктів у національній валюті суттєво знизила 
б їх», – підкреслив Микола Поворозник  
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На Подолі зимові свята 
зустрічатимуть у етнічному 
українському стилі

У День Святого Миколая, 19 грудня, на Контрактовій площі за-
світять святкову ялинку, прикрашену за мотивами опішнянського 
гончарного мистецтва. Саме у цьому винятковому етнічному стилі 
Полтавського краю на Подолі оформлять зимове містечко. До 20 
січня тут зустрічатимуть відвідувачів народними гуляннями і 
сучасними розвагами.

За інформацією організаторів, стилізоване оформлення під-
тримають тематичною програмою. У програмі святкування – 
хода звіздарів 7 січня, виконання масової коляди, встановлення 
різдвяного Дідуха та народні гуляння, щедрування у переддень 
Святого Василя, виступ фольклорних колективів.

Діти зможуть розважитися на атракціонах, покататися на гірках 
і завітати до резиденції Святого Миколая,  поспілкуватись із ним 
особисто і, звісно, отримати подарунок. Для прихильників активного 
відпочинку під відкритим небом працюватиме стріт-арт ковзанка, 
де всіх, хто ще не освоїв ковзани, навчатимуть інструктори.

На пішохідній частині вулиці Петра Сагайдачного презентують 
світлові інсталяції, а також артоб’єкти в опішнянському стилі 
у вигляді горщиків, глечиків, дзбанків, куманців і барильців. 
Кожну фотозону прикрасять різнокольоровими гірляндами  

НОВИНИ

«Сьогодні ми відкриваємо онов-
лений легкоатлетичний манеж. 
Знаковий спортивний об’єкт для 
столиці. Та, думаю, і для країни 
загалом. Бо подібних спортивних 
об’єктів в Україні немає. Манежу 
– 40 років, і він вже не відповідав 
сучасним вимогам. Тому до старо-
го приміщення, у якому здійсни-
ли термомодернізацію і повністю 
замінили інженерне обладнання, 
прибудували дві одноповерхові  
і одну двоповерхову будівлю», – 
сказав Віталій Кличко.

Після реконструкції на території 
манежу з’явилися сучасний зал із 
трибунами на 300 місць, тренувальні 
зали, зокрема з біговими доріж-
ками. Є майданчик для стрибків у 
довжину. А також зали для боксу, 
настільного тенісу та вільної бо-
ротьби, нові роздягальні та душові.

Для манежу закупили понад 1,3 

тис. одиниць професійного спор-
тивного обладнання, виготовленого 
в Україні, Європі та США.

Вмонтовані у покриття манежу 
датчики підраховують кола під час 
бігу на 3 – 5 км. Також є система фік-
сації фальстарту та фотофінішу, яка 
дозволяє відстежувати результати 
великої кількості учасників змагань. 
На інформаційні табло автоматично 
виводиться результат змагань.

Будівля манежу є енергоощадною 
та має сучасні системи вентиляції 
та опалення. Створені умови і для 
комфортного пересування людей 
з інвалідністю. Здійснили і благо-
устрій території навколо спортив-
ного приміщення.

«Цей спортивний об’єкт стане 
однією з найкращих тренувальних 
баз в Україні. Ми поспілкувалися зі 
спортсменами – всі задоволені. За 
рівнем оснащення, легкоатлетич-

ний манеж на Березняках може 
претендувати на сертифікацію для 
проведення національних та міжна-
родних змагань. Переконаний, у цій 
будівлі буде дуже багато спортивних 
досягнень, що підніматимуть нашу 
країну на ще вищий рівень», – додав 
мер Києва.

Володимир Кличко, разом із ме-
ром, оглянув зали манежу, де вже 
тренуються спортсмени. І зіграв пар-
тію в настільний теніс. Він зазначив, 
що можливість тренуватися у таких 
умовах мотивує займатися спортом 
і досягати високих результатів.

«Я подивився, як тут відремон-
тували зали, скільки нового об-
ладнання. Ми з братом у таких 
умовах не тренувалися, – сказав 
Володимир Кличко. – Спортсмени, 
які тут тренувалися, завоювали чо-
тири олімпійські медалі на останніх 
олімпійських іграх у Ріо. А в цих, 
найкращих умовах, я перекона-
ний, і результати будуть високими. 
Сподіваємося, що на наступних 
олімпійських іграх матимемо що-
найменше 10 медалей».

В оновленому манежі вже тре-
нуються олімпійці, члени націо-
нальних збірних, відомі легкоат-
лети, борці. Але доступ до манежу 
матимуть і школярі та всі активні 
кияни, які займаються фітнесом, 
оздоровчою фізкультурою та люби-
тельським спортом. Манеж працює 
з 6 до 22 години.

Шоу, присвячене святковому 
відкриттю, підготували студенти 
Київської муніципальної академії 
естрадного та циркового мистецтв, 
учні київських дитячих спортивних 
шкіл та майстри Національного 
цирку України  

Мер Києва Віталій Кличко, разом із братом 
Володимиром, відкрили після реконструкції 
легкоатлетичний манеж Київської міської школи 
вищої спортивної майстерності, що на Березняках.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 03020 

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.
Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 03186 м. Київ,  
вул. Левка Мацієвича, 6.

1. 1. Нежитлове приміщення (1 поверх, цоколь), яке розташоване в нежитловому будинку 
(частина будинку), за адресою: просп. Повітрофлотський, 41, загальною площею 465,00 кв. м 
та корисною площею 465,00 кв. м. Технічний стан приміщення задовільний, приміщення забез-
печено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта до 
переліку майна, що підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова вартість майна проведена 
05.08.2019 суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Голд Прайс» станом на 31.07.2019 і становить  
6 463 870,46 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення їдальні, 
яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи; розмір орендної ставки становить 6 % від 
вартості майна (розмір місячної орендної плати становить 32 319,35 грн (без ПДВ). Приміщення 
можна використовувати для інших цілей.

1. 2. Окремо індивідуально визначене майно, обладнання в кількості 327 од., яке розташоване в 
нежитловому будинку, за адресою: просп. Повітрофлотський, 41. Технічний стан майна задовільний.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо окремо індивідуально визначеного 
майна або про включення його до переліку майна, що підлягає приватизації, не приймалося. 
Ринкова вартість майна проведена 05.08.2019 суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Голд Прайс» 
станом на 31.07.2019 і становить З 156,93 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета ви-
користання: розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи, розмір 
орендної ставки становить 6% від вартості майна (розмір місячної орендної плати становить  
3 156,93 грн (без ПДВ).

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у 
розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня поточного року – м. Київ 03186, вул. Левка Мацієвича, 6 (Балан-
соутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Солом’янського району м. Києва» р/р 403204780000000026000261583 в ПАТ АБ «Укргазбанк», 
МФО: 320478, код ЄДРПОУ: 35756919, електронна пошта: kab8@ukr.net).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавле-
них осіб із об’єктом оренди протягом робочого часу: 249-43-95, 249-43-70, електронна пошта:  
kab8@ukr.nеt, адреса: вул. Левка Мацієвича, 6, кімн. № 8, 10.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, 
наступного за датою публікації, за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-32, 
207-09-34.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та переданий до сфери управління 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 03020  

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41. 
Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 03186  
м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 6. 

Нежитлове приміщення підвального поверху, яке розташоване в житловому будинку (частина 
будівлі), за адресою: вул. Білгородська, 12, загальною площею 108,40 кв. м та корисною площею 
108,40 кв. м. Технічний стан приміщення задовільний, приміщення забезпечено комунікаціями 
(крім теплозабезпечення).

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта до 
переліку майна, що підлягає приватизації, не приймалося. Ринкова вартість майна проведена 
20.10.2019 ТОВ «УкрЕксПроБуд» станом на 30.09.2019 і становить 942000,00 грн (без ПДВ). Запро-
понована заявником мета використання: розміщення складу; розмір орендної ставки становить 6 % 
від вартості майна (розмір місячної орендної плати становить 4710,00 грн (без ПДВ). Приміщення 
можна використовувати і для інших цілей.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, 
що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року – м. Київ 03186, вул. Левка Мацієвича, 6 (Балансоутримувач 
– Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського 
району м. Києва» р/р 26000261583, UA 403204780000000026000261583 в ПАТ АБ «Укргазбанк», 
МФО: 320478, код ЄДРПОУ: 35756919, електронна пошта: kab8@ukr.net).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавле-
них осіб із об’єктом оренди протягом робочого часу: 249-43-95, 249-43-70, електронна пошта:  
kab8@ukr.net, адреса: вул. Левка Мацієвича, 6, кімн. № 8, 10.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, 
наступного за датою публікації, за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-32.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації:

• вул. Курчатова Академіка, 5, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого становить 43,90 кв. м; розташо-
ване на 1 поверсі будівлі, приміщення у задовільному технічному стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди 
станом на 31.10.2019 – 647110,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Оціночна компанія «Місто».

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення закладу громадського харчування, що здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, ставка орендної плати – 15%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 8088,88 грн, термін 
оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – комунальне підприємство «Ватутінськінвестбуд», розташоване за адресою: вул. Електротехнічна, 

11, тел.: (044) 548-39-70.
Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну 

стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач 
платежу – КП «Ватутінськінвестбуд», код ЄДРПОУ: 30977943, р/р UA183206490000026008060836145 в ПАТ КБ «Приват Банк», 
МФО: 320649.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн коригується 
на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які 
передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті 
Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

Оголошення про намір передати в оренду наступні 
об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації: вул. Радистів, 
54, нежитлове приміщення, загальна площа якого становить 
76,10 кв. м, корисна – 44,20 кв. м; розташоване на 1 поверсі 
нежитлового будинку, приміщення у задовільному технічному 
стані, без підведення комунікацій. Вартість об’єкта оренди 
станом на 30.09.2019 – 925300,00 грн. Оцінка проведена 
суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чайка Н. О.

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – роз-
міщення громадської організації на площі, що не викорис-
товується для провадження підприємницької діяльності, 
ставка орендної плати – 1 % на 20,0 кв. м, 2 % на 30,0 кв. м 
та 3 % на 26,1 кв. м, стартова місячна орендна плата (без 
ПДВ) – 1687,31 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає 
приватизації.

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського 
району м. Києва», розташоване за адресою: вул. М. За-
кревського, 15, тел.: (044) 546-39-17.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, 
подають: 

– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 

4 до Положення про оренду;
– документ, що засвідчує сплату першої частини аван-

сової орендної плати. 
Реквізити банківського рахунку для внесення першої 

частини авансової орендної плати у розмірі, що становить 
подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір 
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 
року: одержувач платежу – КП «Керуюча компанія з обслу-
говування житлового фонду Деснянського району м. Києва», 
код ЄДРПОУ: 39605452, ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», 
МФО: 322669, р/р 26008301848234.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 
№ 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн коригу-
ється на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть 
бути запропоновані інші варіанти цільового використання 
приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно 
з Методикою розрахунку орендної плати за майно терито-
ріальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень про-
водиться протягом 10 робочих днів з дня, наступного після 
розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за 
адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснян-
ська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. 
Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

З метою реалізації п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2019 року № 858 «Про утворення 
територіальних органів Державної митної служби», керуючись Цивільним кодексом України та Порядком здійснення 
заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконав-
чої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1074 (зі змінами) та 
на виконання вимог наказу ДФС України від 25.11.2019 № 31-рг (Про реорганізацію Департаменту податкових та 
митних експертиз ДФС) (зі змінами), наказу Департаменту податкових та митних експертиз ДФС від 27.11.2019  
№ 188 «Про затвердження персонального складу комісії з реорганізації Департаменту податкових та митних 
експертиз ДФС» (код за ЄДРПОУ: 39925301, адреса: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 8, корп. 8) 
шляхом приєднання до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслубжи.

03.12.2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підриємців та громад-
ських формувань внесено рішення про припинення Департаменту податкових та митних експертиз ДФС.

Заявлення кредиторами своїх вимог приймаються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідо-
млення рішення щодо припинення юридичної особи Департаменту податкових та митних експертиз ДФС.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, за адресою м. Київ, вул. Малишка Андрія, 19, 
кв. 7, видане Дніпровською РДА у м. Києві 02.12.1998 р. (розпорядження № 44-468) на ім’я  Острун 
Е. Й., вважати недійсним.

Втрачені свідоцтва про право власності від 02.06.2011 р. серія САЕ №457555 на МАШИНОМІСЦЕ 
№ А-25(11 м.2), серія CAE № 457541 на МАШИНОМІСЦЕ № А-24 (12 м.2), які розташовані в м. Києві 
в ПІДЗЕМНОМУ ПАРКІНГУ по вул. Солом’янська, 15-а, на ім’я Корзаченко C. O., вважати недійсними.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

Оформлення проводиться в редакції
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вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84
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«Із 1 січня починає діяти новий 
Закон «Про соціальні послуги», який 
визначає основні організаційні та 
правові засади надання соціальних 
послуг. Проте послуги, які виписані 
в цьому законі та стосуються ді-
тей з інвалідністю, не підкріплені 
жодним підзаконним нормативно-
правовим актом. Тобто, з 1 січня 
втрачають чинність усі постанови 
Кабміну, які регулювали це питан-
ня, але нового напряму держава 
нам сьогодні не дала. Навіть якщо 
в грудні відповідні постанови бу-

дуть прийняті, то за місяць ми не 
встигнемо переформатувати всю 
систему та фінансувати соціальні 
послуги так, як ми їх фінансували 
раніше», – зазначила заступниця 
голови КМДА Марина Хонда.

Вона також додала, що зараз 
місто витрачає понад 142 млн гри-
вень на матеріальну допомогу для 
дітей з інвалідністю, яких у Києві 
нараховується понад 11 тисяч. І це 
без урахування витрат на соціальну 
реабілітацію, оздоровлення, при-
дбання необхідних засобів.

У рамках форуму, директор 
Департаменту соціальної по-
літики Руслан Світлий розповів 
про те, як місто працює у сфері со-
ціальної політики та про плани на 
наступний рік. Основне завдання 
полягає у переформатуванні сис-
теми надання соціальних послуг 
у більш ефективну та правильно 
спрямовану. Щоб кожен із батьків 
дитини з інвалідністю розумів, що 
від народження дитини отримає 
послуги, реабілітацію, соціалізацію 
та усі необхідні послуги.

«Коли ми почали реєстрацію 
громадських організацій, які опі-
куються дітьми з інвалідністю, то 
ми навіть не очікували, що за три 
дні зареєструються понад 100 осіб. 
Це говорить про те, що питання 
надання соціальних послуг у Києві 
для багатьох є незрозумілим, не 
покриває потребу. У нас нібито 
багато чого є, багато чого роби-
мо, витрачається досить велика 
сума коштів. Але чи отримуємо 
ми результат, і чи отримує дитина 
ту послугу, яку потрібно – велике 
питання», – додала Марина Хонда.

Форум громадських організацій, 
які опікуються дітьми з інвалід-
ністю, «За майбутнє без пере-
шкод», відбувся в Києві вперше 
і має на меті стати традиційним. 
Форум пройшов у форматі діа-
логу, де соціальні служби міста, 
представники Міністерства со-
ціальної політики презентували 
своє бачення системи надання 
послуг, а представники громад-
ськості та експерти внесли свої 
зауваження та пропозиції щодо 
процесу деінституалізації та ре-
формування системи надання 
соціальних послуг загалом 

Учнівський квиток стане 
електронним ключем  
учня до різних сервісів  
та можливостей

Київські школярі отримають новий сучасний інструмент для 
життя в розумному місті. Уже до кінця року стартує пілотний 
запуск електронних учнівських квитків для 35 тисяч учнів загаль-
ноосвітніх шкіл Києва. Учні денної форми навчання отримають 
учнівські е-квитки, які дають право користуватися пільговим 
проїздом у громадському транспорті Києва.

Влада міста забезпечить школярів е-квитками безкоштовно. 
Дизайн картки розробляла команда «Агентів змін». В основі 
дизайну – ідея дати можливість школярам під себе змінювати 
карту, взаємодіяти з нею, наприклад, ліпити наліпки. Цю ідею 
можна буде розвивати і далі: кожна школа може зробити свій 
особистий набір наліпок і роздати учням. Таким чином школа 
просуватиме себе серед інших закладів, а учні відчуватимуть 
причетність до улюбленої школи. Або місто зможе робити осо-
бливі наліпки для відзнаки учнів, наприклад, за перемоги в 
олімпіадах. Яскравий колір вирізнятиме картку серед інших, а 
наліпки на ньому виглядатимуть якнайкраще. Інформація на 
звороті зроблена максимально контрастною для кращої чита-
бельності, а дата дії квитка виділена, щоб кожен контролер міг 
якнайшвидше побачити цю інформацію.

Учнівські проїзні є дійсними весь період навчання на всіх 
видах транспорту без обмеження кількості поїздок. У разі по-
треби, батьки зможуть перевіряти переміщення своїх дітей із 
учнівським е-квитком через мобільний додаток Kyiv Smart City, 
який відображає та зберігає інформацію про поїздки.

Електронний учнівський квиток буде багатофункціональним.
«Оскільки проїзний матиме функцію ідентифікації власни-

ка, він стане електронним ключем учня до різних сервісів та 
можливостей. Школярі зможуть використовувати картку для 
безоплатного проїзду у громадському транспорті та пільгового 
входу до закладів культури. У майбутньому учнівський е-квиток 
буде інструментом для користування електронним учнівським 
кабінетом із онлайн-щоденником та завданнями. Згодом із його 
допомогою школярі отримуватимуть обіди у їдальнях. У такий 
спосіб маленькі кияни навчатимуться легко й вправно вико-
ристовувати цифрові сервіси для забезпечення своїх потреб та 
отримання послуг», – повідомив директор Департаменту інфор-
маційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Запровадження учнівського е-квитка у столиці відбудеться 
у кілька етапів. У рамках першої хвилі проєкту понад 35 000 
школярів із десяти районів Києва почнуть використовувати 
учнівський електронний квиток. Протягом листопада-січня 
відбуватиметься збір інформації про учнів для виготовлення 
квитків. В «Особистому кабінеті киянина» буде створено новий 
розділ, куди батьки школярів надсилатимуть інформацію про 
своїх дітей. Ці дані отримають навчальні заклади для перевірки 
та узгодження. Школи надсилатимуть перевірену інформацію 
комунальному підприємству «ГІОЦ», яке займатиметься виго-
товленням електронних учнівських квитків. У березні 2020 року 
у столиці планується випустити 100% електронних учнівських 
квитків  

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
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Матеріали зі знаком      друкуються на правах реклами. 
Віддруковано: «МЕГА-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
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новиниРеформування системи 
надання соціальних послуг 
є одним із пріоритетів 
політики міста

У Києві пройшов перший муніципальний форум 
громадських організацій, які опікуються дітьми з 
інвалідністю, «За майбутнє без перешкод», який 
зібрав понад 100 представників громадських 
організацій. Завданням форуму стало обговорення 
реформи системи надання соціальних послуг з 
урахуванням зауваження та пропозиції батьків 
дітей з інвалідністю.
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