Хрещатик 9 вересня 2011

РІЗНЕ
Áîðèñ ÄÅÉ×:

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради

“Òàíöþâàëüíèé ñïîðò
çãóðòóâàâ êðà¿íó”
Âñåóêðà¿íñüêà ôåäåðàö³ÿ òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó
ïðîéøëà øëÿõ â³ä ðîçäðîáëåííÿ äî îá’ºäíàííÿ
Âàëåíòèíà Äß×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

о олош є он рс на заміщення ва антних посад: оловно о спеціаліста
відділ забезпечення діяльності заст пни а місь о о олови - се ретаря
Київради (V ате орія), начальни а правління адміністративноосподарсь о о забезпечення (IV ате орія).
Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно до
Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців,
затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02 №169 та з ідно з
Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців.
Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до он рсної
омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлення
заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб
та проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен особов арт
(форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені
встановленом за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта
ромадянина У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та
зобов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї за 2010 рі ; дві
фото арт и розміром 4x6 см.
Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації о олошення
про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов’яз ів та мов оплати
праці надається додат ово.

У листопаді 2008 ро
сталася знаменна спортивна подія — б ло створено Все раїнсь
федерацію танцювально о
спорт (ВГО “ВФТС”).
Відтоді розпочалося об’єднання танцювальної
спільноти У раїни. Разом
з цим видом спорт вели ий шлях від роздроблення до з рт вання
пройшов президент
Все раїнсь ої ромадсь ої ор анізації “Всераїнсь а федерація
танцювально о спорт ”,
народний деп тат
У раїни Борис Дейч.
Çà äóæå êîðîòêèé ÷àñ ÂÃÎ
“ÂÔÒÑ” çäîáóëà âèçíàííÿ Âñåñâ³òíüî¿ ôåäåðàö³¿ òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó (WDSF). Öå äàëî çìîãó óêðà¿íñüêèì òàíöþâàëüíèì
äóåòàì óïåðøå âçÿòè ó÷àñòü ó VIII Âñåñâ³òí³õ ³ãðàõ (16—26 ëèïíÿ 2009, Òàéâàíü, ì³ñòî Ãàîñþí).
Îäðàçó æ îáèäâ³ óêðà¿íñüê³ ïàðè Àíòîí Êîëþáàºâ — Àííà
Ëàíòóõ òà Äìèòðî Ðîñåíêî —
Íàòàë³ÿ Ãðàíüêî ïîòðàïèëè äî
ï³âô³íàëó!
×ëåíñòâî ñàìå â WDSF º äóæå âàæëèâèì äëÿ óêðà¿íñüêèõ
ñïîðòñìåí³â, àäæå ò³ëüêè öÿ âñåñâ³òíÿ ôåäåðàö³ÿ âèçíàíà Ì³æíàðîäíèì îë³ìï³éñüêèì êîì³òåòîì, ³ ñâîºþ ãîëîâíîþ ìåòîþ âîíà ïîñòàâèëà âêëþ÷åííÿ òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó äî ïðîãðàìè
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð óæå 2020 ðîêó. Ñïîðòñìåíè âñüîãî ñâ³òó ÷åêàþòü ö³º¿ ïîä³¿.
Íåäîâãî äîâåëîñÿ ÷åêàòè âèñîêèõ íàãîðîä óêðà¿íñüêèì ñïîðòñìåíàì, óæå 2010 ð³ê ìîæíà íàçâàòè âäàëèì äëÿ óêðà¿íñüêî¿
òàíöþâàëüíî¿ ñï³ëüíîòè. Íà
×åìï³îíàò³ ªâðîïè ñåðåä ìîëîä³ (10 òàíö³â) ñïîðòñìåíè ç Õàðêîâà Îëåêñ³é Íóæäîâ — Êàòåðèíà Êîçüìà ïîòðàïèëè äî ô³íàëó, à íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ñåðåä
ìîëîä³ (ëàòèíîàìåðèêàíñüêà
ïðîãðàìà) óêðà¿íñüêèé äóåò ³ç
Þæíîóêðà¿íñüêà Ðîìàí Ãåðáåé — Ãàííà Ïîáåðåæíèê âèáîðîëè òðåòº ì³ñöå.
Ó íàéïðåñòèæí³øèõ êàòåãîð³ÿõ ñåðåä äîðîñëèõ òàíö³âíèê³â
óêðà¿íö³ òåæ íå ïàñóòü çàäí³õ.
Ô³íàë³ñòàìè Êóáêà ñâ³òó â ºâðîïåéñüê³é ïðîãðàì³ ñòàëè ñïîðòñìåíè ç êðèìñüêî¿ ñòîëèö³ Þð³é
Ïåòðîâ ³ ßíà Êîæóõàð. Òàêîæ
ô³íàë³ñòàìè, àëå íà Êóáêó ñâ³òó
ç 10 òàíö³â, º ñïîðòñìåíè ç Óæãîðîäà Âîëîäèìèð Ëÿòîâ ³ Âåðîí³êà Ìèøêî.
Çàâäÿêè êèÿíàì ßðîñëàâó
Áðîâàðñüêîìó — ªëèçàâåò³ Ãèæêî òà îäåñèòàì Ñåðã³þ Áåçïðîçâàííîìó — Îëüç³ Äåäóøêåâè÷
óêðà¿íñüêèé ã³ìí íà îäíîìó ç
íàéïðåñòèæí³øèõ òóðí³ð³â ñâ³òó — Â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ Í³ìå÷÷èíè 2010 — ïðîëóíàâ íå

5

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, . 913
(на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.
Заст пни місь о о олови - се ретар Київради Г. Гере а

ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

1. Подання заяво на часть:
03062, м. Київ, в л. Естонсь а, 120, 9.00 — 17.00. Спосіб: особисто або через представни а. Кінець реєстрації
заяво 05.10.2011 р. Інформація за тел. (044) 593-33-93.
2. Місце та час проведення тор ів: 03062, м. Київ, в л. Естонсь а, 120, час: 13.00, дата: 10.10.2011 р.
3. Умови часті: сплата арантійно о внес , сплата реєстраційно о внес .
Замовни Лот Тип
Інформація
Стартова ціна
Володен ов №1 а ціон ділян а на території Оситнязь ої сільсь ої ради Новомир55 000 000
О.М.
ородсь о о район Кірово радсь ої обл. площею по 1,0 а, (п’ятдесят п’ять
наявність ранітних по ладів, цільове призначення
мільйонів)
земельної ділян и — ОСГ
ривень

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр

“КОЛЕСО”

на вересень 2011 р.

Президент Все раїнсь ої ГО “Все раїнсь а федерація танцювально о
спорт ”, народний деп тат У раїни Борис Дейч

îäèí ðàç. Îêð³ì äâîõ çîëîòèõ
ìåäàëåé, óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ
âèáîðîëà ùå é äâ³ áðîíçîâ³. ßðîñëàâ Áðîâàðñüêèé òà ªëèçàâåòà
Ãèæêî ã³äíî ïðåäñòàâèëè Óêðà¿íó ³ íà òàêèõ ì³æíàðîäíèõ òóðí³ðàõ, ÿê “Ñëàâà Ðîñ³¿” (ñð³áíà
ìåäàëü) òà Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò
Àâñòð³¿ (ó òðüîõ ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ ñïîðòñìåíè âèáîðîëè çîëîòî,
ñð³áëî òà áðîíçó).
Ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿ òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó,
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Áîðèñ Äåé÷ çàçíà÷àº: “2011 ð³ê ùå
íå çàê³í÷èâñÿ, ïîïåðåäó á³ëüøà
÷àñòèíà ÷åìï³îíàò³â òà êóáê³â
ªâðîïè ³ ñâ³òó, îäíàê íàì óæå º
÷èì ïèøàòèñÿ. Ô³íàë³ñòàìè îäðàçó äâîõ ñâ³òîâèõ ÷åìï³îíàò³â —
ñåðåä þí³îð³â ²² (ëàòèíîàìåðèêàíñüêà ïðîãðàìà), ùî â³äáóâñÿ
ó ñòîëèö³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿,
òà ñåðåä þí³îð³â ²² (10 òàíö³â),
ÿêèé ïðèéìàâ ñïîðòñìåí³â â ³ñïàíñüêîìó ì³ñò³ Ñ³òãåñ, ñòàëà ïàðà ç Äîíåöüêà Ãë³á ªìåëüÿíîâ
òà Îëåíà Àáë³öîâà”.
Çà êðîê äî ô³íàëó ªâðîïåéñüêî¿ ïåðøîñò³ ç 10 òàíö³â çóïèíèëàñÿ çàêàðïàòñüêà ïàðà Âîëîäèìèð Ëÿòîâ — Âåðîí³êà Ìèøêî. Çîâñ³ì òð³øêè íå âèñòà÷èëî
ñ³ìôåðîïîëüñüê³é ïàð³ Þð³þ
Ïåòðîâó ³ ßí³ Êîæóõàð çàéíÿòè
òðåòþ ñõîäèíêó íà çìàãàííÿõ çà
Êóáîê ñâ³òó ñåðåä äîðîñëèõ (ºâðîïåéñüêà ïðîãðàìà). “², çâè÷àéíî, ìè ïèøàºìîñÿ òðåò³ì ì³ñöåì
íà çìàãàííÿõ çà Êóáîê ñâ³òó ñåðåä äîðîñëèõ (ëàòèíîàìåðèêàíñüêà ïðîãðàìà) ïàðè ç Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ Ðîìàíà Ãåðáåÿ —
Â³ðè Áîíäàðºâî¿, — ñêàçàâ Áîðèñ
Äåé÷.— Ãåîãðàô³ÿ ì³ñò, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ñïîðòñìåíè, ï³äòâåðäæóº — òàíöþâàëüíèé ñïîðò
çãóðòóâàâ êðà¿íó”.

Âíåñîê ó ðîçâèòîê óêðà¿íñüêîãî ñïîðòó ÷ëåí³â Âñåóêðà¿íñüêî¿
ôåäåðàö³¿ òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó
íå ëèøàºòüñÿ íåïîì³÷åíèì. Ç
íàãîäè äâàäöÿòî¿ ð³÷íèö³ Äíÿ
Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïî÷åñíå
çâàííÿ çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó Óêðà¿íè ïðèñâîºíî ïðîâ³äíîìó òðåíåðó ÂÃÎ “ÂÔÒÑ” Íàòàë³¿ Ïàø³.
Ùîðîêó ê³ëüê³ñòü ñïîðòñìåí³â,
ùî
âèñòóïàþòü
â³ä
ÂÃÎ
“ÂÔÒÑ”, çá³ëüøóºòüñÿ. Ñüîãîäí³ öå ïîíàä 6 òèñÿ÷ ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü 130 êëóá³â ç êîæíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè.
“Ìè â³äêðèò³ äëÿ âñ³õ, õòî ïðàöþº íà çì³öíåííÿ ïîòåíö³àëó ³
ïðèâàáëèâîñò³ òàíöþâàëüíîãî
ñïîðòó Óêðà¿íè”,— íàãîëîøóº
Áîðèñ Äåé÷.
² íàðåøò³, ãîëîâíå. Âñåñâ³òíÿ
ôåäåðàö³ÿ òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó (WDSF) ïðèéíÿëà ð³øåííÿ
ïðî ïðîâåäåííÿ 2013 ðîêó â
Óêðà¿í³ ×åìï³îíàòó ñâ³òó ç ºâðîïåéñüêî¿ ïðîãðàìè ó íàéïðåñòèæí³ø³é êàòåãîð³¿ — ñåðåä äîðîñëèõ, à òàêîæ Êóáêó ªâðîïè ç
ëàòèíîàìåðèêàíñüêî¿ ïðîãðàìè
â ö³é æå êàòåãîð³¿. “Öüîìó ð³øåííþ ïîñïðèÿëà ïîë³òè÷íà ³
åêîíîì³÷íà ñòàá³ëüí³ñòü, ùî
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ îñòàíí³ì ÷àñîì ó
êðà¿í³,— óïåâíåíèé Áîðèñ
Äåé÷.— À òàêîæ âäàë³ âèñòóïè
íàøèõ ñïîðòñìåí³â. ß ïåðåêîíàíèé, ùî ïðîâåäåííÿ çìàãàíü
çì³öíèòü ïîçèö³¿ Óêðà¿íè íà
ì³æíàðîäí³é àðåí³, àëå âîäíî÷àñ
íå âàðòî çàáóâàòè — îðãàí³çàö³ÿ
çìàãàíü — öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå
ëèøå Âñåóêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿
òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó, à é óñ³º¿
äåðæàâè. Áóäüòå ïåâí³: îðãàí³çàö³ÿ ÷åìï³îíàò³â áóäå íà íàéâèùîìó ð³âí³” z
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У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а
з піснями, танцями та цимісом за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”
Жан-Батіст Мольєр УЯВНО ХВОРИЙ омедія на 2 дії
КАМІННА ЗАЛА Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а
з піснями, танцями та цимісом за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”
КОКТЕЙЛЬ “ФА-СОЛЬ” пісенний роз ляй
КАМІННА ЗАЛА Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії
Ві тор Мереж о КАВКАЗЬКА РУЛЕТКА драматичні танці
КАМІННА ЗАЛА Арт р Шніцлер ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ
або ЗАБАВКИ вистава на 2 дії
Оле Юрьєв МІРІАМ омедія… ротес …тра едія…наші?!
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
з піснями, танцями та цимісом за мотивами водевілю
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
з піснями, танцями та цимісом за мотивами водевілю

БЄЛЬЙО?” ородсь
М.Янч а “По ярмар
БЄЛЬЙО?” ородсь
М.Янч а “По ярмар

а бай а
”
а бай а
”
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четвер

ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. водевіль-модерн за п”єсою Олени Пчіл и “С жена —
не о жена”

30
1

п’ятниця
с бота

Ярослав Стельмах ГРА НА КЛАВЕСИНІ “лав сторі” на вітчизняном ґр нті”

НІЧ КОХАННЯ за п’єсою Степана Васильчен а “Не співайте, півні, не вменшайте ночі”
“ЛЮБИТИ, ПАЛАТИ І БУТИ ТАКИМ, ЯК РАНІШЕ…” фантазії за поезією Беранже
Семен Злотні ов ТРИПТИХ ДЛЯ ДВОХ розд ми з привод …
ПРЕМ’ЄРА КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig Роланд Шіммельпфенніґ
PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3
Для дітей! ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИК за мотивами азо Ос ара Уайльда
Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

Почато вистав о 19.00. Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

Втрачений диплом ЛТ 975530, виданий Київсь им б дівельним
техні мом 02.02.87 на ім’я Столярової Н.В., вважати недійсним.
За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др

ється мовою ори інал

Випуск №96 (967)
п’ятниця, 9 вересня
2011 року

ДОКУМЕНТ

Нормативно
правові та інші акти
органів
державної влади
та управління
З додатками до рішень Київради можна
ознайомитися в секретаріаті Київради.
З додатками до розпоряджень КМДА
можна ознайомитися в апараті Київської
міської державної адміністрації
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Додаток 1
до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011року № 71/5458
(рішення опубліковано в № 69 (3894) від 17 травня 2011 року)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) та реалізації
піротехнічних виробів на території міста Київ
1. Загальні положення.
1.1. Положення про порядок і правила проведення фе#
єрверків (салютів) та реалізації піротехнічних виробів на те#
риторії міста Києва (далі — Положення) спрямоване на упо#
рядкування місць та забезпечення безпеки проведення фе#
єрверків (салютів), масових видовищних заходів із застосу#
ванням піротехнічних виробів та їх реалізації.
1.2. Положення встановлює порядок організації та про#
ведення феєрверків (салютів), піротехнічного супроводу те#
атральних, концертних, спортивних та інших культурно#роз#
важальних заходів та святкових дат, а також порядок реалі#
зації піротехнічних виробів:
У Положенні наведені нижче терміни вживаються в тако#
му значенні:
піротехнічний виріб — це пристрій, призначений для
створення необхідного ефекту (світлового, іскрового, ди#
мового, звукового, змішаного) за допомогою горіння (вибу#
ху) піротехнічного складу;
піротехнічні вироби побутового призначення — ви#
роби, що їх вільно продають населенню та поводження з яки#
ми не потребує спеціальних знань та навичок, а викорис#
тання з дотриманням вимог наданої інструкції із застосуван#
ня забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров’я
та життя людей, не призводить до пошкодження майна і на#
несення шкоди навколишньому середовищу;
піротехнічні вироби технічного та спеціального
призначення — піротехнічні вироби, користування якими
потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атеста#
ції виконавців (користувачів) і (або) забезпечення відповід#
них умов технічного оснащення та які, як правило, відносять#
ся до 1 класу небезпечних вантажів згідно з ГОСТ 19433;
піротехнічний склад — це суміш компонентів, призна#
чена для спорядження піротехнічних виробів з метою одер#
жання різноманітних ефектів;
феєрверк — публічне видовище, яке створюється засо#
бами піротехніки (піротехнічними виробами), що супрово#
джується різноманітними світловими (декоративне полум’я)
та звуковими (постріли, свист) ефектами;
салют — вогняне дійство, яке досягається застосуван#
ням спеціальних піротехнічних зарядів, що відстрілюються
з гармат або салютних батарей;
небезпечна зона піротехнічного виробу — частина
простору, що оточує працюючий піротехнічний виріб, у се#
редині якого хоча б один небезпечний чинник досягає не#
безпечного рівня;
небезпечний чинник піротехнічного виробу — спе#
цифічний ефект, що його утворює піротехнічний виріб або
піротехнічний елемент і який за певних умов здатний загро#
жувати здоров’ю людей та завдавати шкоди майну і навко#
лишньому середовищу;
замовник феєрверку (салюту) — фізична або юри#
дична особа, яка уклала відповідний договір (угоду) з ліцен#
зованою організацією, що має дозвіл на проведення про#
фесійних феєрверків (салютів);
виконавець феєрверку (салюту) — підприємства, ус#
танови, організації, які мають відповідний дозвіл (ліцензію)
на здійснення певних відповідних організаційно#технічних
заходів, необхідних для проведення феєрверку (салюту), і
в статуті яких передбачений цей вид діяльності.
Взаємовідносини виконавця феєрверку (салюту) і замов#
ника будуються на договірній основі.
1.3. Дія Положення поширюється на підприємства, уста#
нови і організації незалежно від їх форми власності та фі#
зичних осіб, які замовляють та (або) безпосередньо прово#
дять феєрверки (салюти), інші культурно#розважальні захо#
ди із використанням піротехнічних виробів на території міс#
та Києва.
1.4. Проведення феєрверків (салютів) з використанням
піротехнічних виробів калібром від 60 мм і більше на тери#
торії міста Києва здійснюється з письмового дозволу пер#
шого заступника (заступника) голови виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) — голо#
ви Постійної комісії з питань техногенно#екологічної безпе#
ки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) за поданням Го#
ловного управління з питань надзвичайних ситуацій вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#

жавної адміністрації), погодженим з Головним управлінням
МВС України в м. Києві, Головним управлінням МНС Укра#
їни в м. Києві, а також територіальним управлінням Держав#
ного комітету України з промислової безпеки, охорони пра#
ці та гірничого нагляду по Київській області та місту Києву.
2. Місце та час проведення салютів та феєрверків.
2.1. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюва#
тися на території міста Києва з 8.00 до 22.00 години поряд
з об’єктами, де проводяться театральні, спортивні та інші
культурно#розважальні заходи на місцях, перелік яких ви#
значено виконавчим органом Київської міської ради (Київ#
ською міською державною адміністрацією).
2.2. До місць, заборонених для проведення феєрверків
(салютів), відносяться:
— місця, відстань від яких менша ніж 300 м до потенцій#
но#небезпечних об’єктів, підприємств, місць продажу та
зберігання паливно#мастильних матеріалів, культових за#
кладів, медичних, шкільних та дошкільних установ, дитячих
будинків#інтернатів, будинків#інтернатів для громадян похи#
лого віку, житлових будинків;
мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, продук#
топроводи, території об’єктів, що мають важливе історико#
культурне значення, пам’ятники історії і культури, цвинта#
рі;
— території об’єктів природно#заповідного фонду м. Ки#
єва, території рекреаційних зон, у тому числі о. Труханів,
о. Гідропарк, о. Долобецький, Жуків острів, парк Дружби
народів у період з 1 травня по 1 липня;
— території лісових насаджень та прилеглих до них тери#
торій в період з 1 квітня по 1 листопада;
— балкони та дахи житлових будинків та громадських спо#
руд.
2.3. Забороняється проведення феєрверків (салютів) бі#
ля будівель та споруд органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
2.4. Забороняється проведення феєрверків (салютів) у
нічний час (з 22.00 до 8.00 години), за винятком святкуван#
ня Нового року (в ніч з 31 грудня на 1 січня). У виняткових
випадках час проведення феєрверків (салютів) може бути
змінено при умові наявності відповідного письмового дозво#
лу виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь#
кої державної адміністрації).
3. Вимоги до підприємств, установ і організацій,
фізичних осіб, які проводять феєрверки (салюти).
3.1. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюва#
тися тільки підприємствами, установами і організаціями, за#
реєстрованими у встановленому порядку, статутом яких пе#
редбачений такий вид діяльності та отримано відповідну лі#
цензію.
3.2. Підприємства, установи чи організації, які проводять
феєрверки (салюти) із застосуванням піротехнічних виро#
бів, повинні:
— мати дозвіл на право проведення феєрверків (салютів),
виданий Держгірпромнаглядом або його територіальним
органом;
— мати дозвіл для проведення феєрверків (салютів) на
території міста Києва, виданий виконавчим органом Київ#
ської міської ради (Київською міською державною адмініс#
трацією) (додається).
3.3. Фізичні особи, які використовують піротехнічні ви#
роби побутового призначення, повинні дотримуватися ви#
мог наданої до піротехнічних виробів інструкції із застосу#
вання вимог розділу 2 цього Положення.
3.4. Фізичні та юридичні особи проводять феєрверки (са#
люти) виключно в місцях, визначених виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адмі#
ністрацією).
3.5. Юридичні та фізичні особи, які проводили феєрвер#
ки (салюти), зобов’язані після їх закінчення прибрати кон#
тейнери пускових установок, відпрацьованих зарядів та про#
вести обстеження прилеглої території на наявність неспра#
цьованих зарядів.
4. Порядок і правила одержання дозволу на про#
ведення професійних феєрверків (салютів).
4.1. Для отримання дозволу на проведення феєрверку
(салютів) виконавець феєрверку (салюту) письмово звертає#
ться до виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) в термін не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення феєрверку (салюту).
4.2. У письмовому зверненні вказуються такі відомості:
— дані про замовника феєрверку (салюту);
— назва і мета заходу;
— дата, місце, час та тривалість проведення феєрверку
(салюту);
— дані про виконавця феєрверку (салюту): назва, місце
реєстрації, юридична та фактична адреса, контактні теле#
фони;
— дата подання, підписи організаторів або їх уповнова#
жених осіб.
Письмове звернення повинно містити зобов’язання ви#
конавця феєрверку (салюту) про дотримання заходів без#
пеки під час проведення феєрверку (салюту).
4.3. Виконавець феєрверку (салюту) надає до Головно#
го управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) такі документи:
— копію свідоцтва про державну реєстрацію організації;
— копію дозволу, виданого Держгірпромнаглядом або йо#
го територіальним органом на виконання спеціальних видів
робіт;
— копію посвідчення, що підтверджує атестацію виконав#
ців на право проведення небезпечних видів робіт;
— копію Статуту;
— довідку Головного управління МВС України в м. Києві
по випробуванню пускових труб для проведення феєрвер#
ків або протокол випробування дослідного зразка поліети#
ленової пускової труби;
— наказ, в якому визначено відповідальних осіб за вико#
нання заходів безпеки при проведенні небезпечних робіт,
калібр та кількість піротехнічних виробів, тривалість прове#
дення феєрверку;
— викопіювання зі схематичного плану розміщення піро#
технічних виробів, будівель із нанесенням прогнозованої не#
безпечної зони, під’їзних доріг та інше (підписується керів#
ником організації), погоджене з Головним управлінням МВС
України в м. Києві та Головним управлінням МНС України в
м. Києві (скріплене печаткою).
4.4. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь#
кої державної адміністрації) узагальнює надані документи
та матеріали, перевіряє їх узгодження з відповідними орга#
нами державної виконавчої влади, готує проект дозволу та
подає його на підпис до виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації).
Після отримання підписаного дозволу надає його вико#
навцю феєрверку (салюту), контролює підготовку та прове#
дення феєрверку (салюту), виконання заходів безпеки, за#
вчасно інформує письмово про дату та місце проведення фе#
єрверку (салюту):
— Головне управління МВС України в м. Києві;
— Головне управління МНС України в м. Києві;
— Головне управління охорони здоров’я виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) для організації чергування бригади швидкої ме#
дичної допомоги.
4.5. Виконавцю феєрверку (салюту) може бути відмов#
лено в прийомі письмового звернення, якщо воно не відпо#
відає вимогам підпунктів 4.2 та 4.3 або порушуються вимо#
ги розділу 3 цього Положення, про що заявнику повідом#
ляється письмово з належним обґрунтуванням.
4.6. Рішення про відмову в дозволі на проведення феєр#
верку (салюту) може бути прийняте за таких обставин:
— письмове звернення не відповідає вимогам підпунктів
4.1 — 4.3 цього Положення;
— прийнято рішення про заборону або відміну заходу, з
приводу якого проводиться феєрверк (салют);
— заплановане організаторами проведення феєрверку не
враховує вимог розділу 2 цього Положення.
4.7. Після проведення феєрверку (салюту) відповідальний
від організації, що виконувала феєрверк (салют), доповідає
відповідальному черговому Головного управління з питань над#
звичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про проведення за#
ходу по телефону (негайно) та письмово (до десятої години
дня, наступного після дати проведення феєрверку (салюту).
5. Заходи безпеки при проведенні феєрверків
(салютів).
5.1. Виконавець феєрверку (салюту) при проведенні мон#
тажу і демонстрації феєрверку (салюту) повинен викорис#
товувати тільки піротехнічні вироби, які мають відповідний
сертифікат.
5.2. Використання піротехнічних виробів для проведен#
ня феєрверків (салютів) повинно проводитись атестовани#
ми на право проведення феєрверків (салютів) професійни#
ми піротехніками відповідно до вимог нормативних актів

України, які регулюють професійне використання піротехніч#
них виробів в Україні.
5.3. Замовник феєрверку (салюту) зобов’язаний забез#
печити охорону пускового обладнання на майданчику і не#
безпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, за#
ходи з дотримання вимог безпеки персоналом при виконан#
ні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів.
Виконавець феєрверку (салюту) несе відповідальність за
безпечне проведення феєрверку (салюту) згідно з чинним
законодавством.
5.4. Об’єкти, зазначені в підпункті 2.2, не повинні знахо#
дитися в межах небезпечної зони проведення феєрверку
(салюту).
5.5. На територіях, що згідно з дозволом відведені для
проведення піротехнічних робіт, забороняється палити та ви#
користовувати відкритий вогонь, залишати піротехнічні за#
соби без охорони.
5.6. Пускові майданчики мають бути забезпечені охоро#
ною. Кордони небезпечної зони повинні мати огорожу.
5.7. Після закінчення феєрверку (салюту) пусковий май#
данчик і прилегла територія повинні бути ретельно огляну#
ті з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та
елементів, залишків відпрацьованих піротехнічних зарядів
спеціалістами організації виконавця феєрверку (салюту).
5.8. Знищення непридатних і невикористаних піротехніч#
них виробів здійснюється організацією виконавцем феєр#
верку (салюту) в установленому порядку відповідно до інст#
рукції з експлуатації заводу#виробника та наказу МВС Укра#
їни від 23.12.2003 № 1649 “Про затвердження Тимчасових
правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”.
6. Порядок реалізації піротехнічних виробів.
6.1. Організація виробництва, транспортування, збері#
гання, продажу, дотримання заходів безпеки під час вико#
ристання піротехнічних виробів здійснюється згідно з нака#
зом МВС України від 23.12.2003 № 1649 “Про затверджен#
ня Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехніч#
них виробів”.
Побутові піротехнічні вироби, ввезені на територію Укра#
їни для реалізації в торговельній мережі населенню, підля#
гають обов’язковій сертифікації на відповідність вимогам
безпеки згідно з ДСТУ 4105#2002.
6.2. Продаж побутових піротехнічних виробів здійсню#
ється через спеціалізовані підприємства торгівлі та спеціа#
лізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асор#
тиментом непродовольчих товарів, приміщення яких облад#
нані згідно з вимогами охорони праці, пожежної безпеки та
відповідають технічним, санітарно#гігієнічним, технологіч#
ним нормам і правилам.
Реалізацію побутових піротехнічних виробів споживачам
мають право здійснювати суб’єкти господарювання, діяль#
ність яких пов’язана з обігом побутових піротехнічних ви#
робів, за наявності таких документів:
— свідоцтва про реєстрацію;
— статуту (для юридичних осіб);
— дозволу на початок роботи, виданий органами дер#
жавного пожежного нагляду та Держгірпромнагляду;
— копії свідоцтв (довідок) про проходження спеціальної
підготовки та допуску до роботи з піротехнічними вироба#
ми працівників, які мають такі допуски.
6.3. Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалі#
зованих відділах (секціях) підприємств з універсальним асор#
тиментом товарів дозволяється тільки на верхніх поверхах
торговельних приміщень за умови виконання Правил по#
жежної безпеки в Україні. На нижніх поверхах таких торго#
вельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розта#
шовуватися муляжі побутових піротехнічних виробів, які не
мають усередині піротехнічного складу.
6.4. Дозволяється зберігання побутових піротехнічних ви#
робів в умовах торговельної мережі у підсобних приміщен#
нях торговельних підприємств у кількості не більше ніж по
одному заводському пакуванню кожного найменування по#
бутових піротехнічних виробів, що реалізуються, але не біль#
ше 500 кг, при цьому загальна вага піротехнічного складу в
піротехнічних виробах не має перевищувати 100 кг.
У торговельних залах торговельних підприємств дозво#
ляється зберігання побутових піротехнічних виробів у кіль#
кості не більше ніж по одному заводському пакуванню кож#
ного найменування виробів, що реалізуються, але не біль#
ше 50 кг, при цьому загальна вага піротехнічного складу в
піротехнічних виробах не має перевищувати 10 кг.
6.5. Усі операції, пов’язані з розкриттям тари, перевір#
кою її справності, розфасуванням або перепакуванням про#
дукції, мають проводитись у приміщеннях, ізольованих від
місця зберігання.
6.6. Вироби, що залишилися після реалізації, мають бу#
ти повернуті на склади постійного та тимчасового зберіган#
ня в упакованому вигляді.
6.7. Приміщення для продажу побутових піротехнічних

Хрещатик 9 вересня 2011

ДОКУМЕНТ
виробів мають бути обладнані системами пожежної автома#
тики згідно з вимогами Переліку однотипних за призначен#
ням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними ус#
тановками пожежогасіння та пожежної сигналізації та забез#
печені первинними засобами пожежогасіння. Технічне утри#
мування установок пожежної автоматики необхідно здійсню#
вати згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні
та Правил технічного утримання установок пожежної авто#
матики.
6.8. Побутові піротехнічні вироби, що надходять у про#
даж, мають бути з паспортом (формуляром, інструкцією з
застосування), який засвідчує відповідність побутового пі#
ротехнічного виробу вимогам нормативної документації, а
також із супровідними документами, передбаченими зако#
нодавством України: накладними, товарно#транспортними
накладними, сертифікатами відповідності державної систе#
ми сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтвами про визнання,
чи їх копіями на бланках установленого зразка.
Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється за
наявності інструкції із застосування (експлуатації), розташо#
ваній на споживчому пакуванні. Якщо текст інструкції не вмі#
щується на споживчому пакуванні, то аркуш з текстом інст#
рукції має додаватись до кожного побутового піротехнічно#
го виробу або до кожної упаковки з виробами, якщо виро#
би продаються споживачу упаковками.
Текст інструкції має містити:
— обмеження щодо поводження та застосування;
— способи і методи безпечної підготовки, запускання та
утилізації (у разі необхідності);
— термін придатності або гарантійний термін та дату ви#
готовлення;
— попередження про небезпечність побутового піротех#
нічного виробу;
— відомості про виробника;
— ідентифікаційні ознаки побутового піротехнічного ви#
робу;
— інші відомості, які зумовлені специфікою піротехнічно#
го виробу.
Зазначена інформація має бути викладена українською
мовою.
Дозволено її додатково викладати іншими мовами. Текст
має бути чітким і добре помітним. Застережливі надписи ма#
ють бути виділені жирним шрифтом.
6.9. Суб’єктам господарювання забороняється:
6.9.1. Розміщувати спеціалізовані відділи (секції) з про#
дажу побутових піротехнічних виробів на відстані ближче, ніж
4 метри від евакуаційних виходів.
6.9.2. Розміщувати підприємства з продажу піротехніч#
них побутових виробів у будівлях іншого призначення (не
призначених для торгівлі) та організовувати продаж побу#
тових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (сек#
ціях) підприємств з універсальним асортиментом непродо#
вольчих товарів, які розташовані в будівлях іншого призна#
чення.
6.9.3. Розміщувати спеціалізовані підприємства з прода#
жу побутових піротехнічних виробів у будинках, де розмі#
щено громадські заклади.
6.9.4. Продавати побутові піротехнічні вироби без захи#
щення фітилів для приведення у дію виробу захисними ков#
пачками, плівками або пакуванням.
У виключних випадках можливе відхилення від норм, пе#
редбачених у пункті 6.3 та підпункті 6.9.2 Положення, за
узгодженням з органами Держгірпромнагляду згідно з по#
рядком узгодження з органами державного пожежного на#
гляду проектних рішень, на які не встановлені норми і пра#
вила, та обґрунтованих відхилень від обов’язкових вимог
нормативних документів.
6.10. Побутові піротехнічні вироби, які не пройшли сер#
тифікаційні випробування, для використання на території
України заборонені.
6.11. Не дозволяється зберігати в місцях продажу неякіс#
ні (забраковані) побутові піротехнічні вироби та з простро#
ченими термінами придатності або простроченими гаран#
тійними термінами.

6.12. Забороняється продаж побутових піротехнічних виро#
бів, які не мають або втратили ідентифікаційні ознаки, з про#
строченим терміном придатності або з простроченим гарантій#
ним терміном, а також неякісних (забракованих) та без інструк#
ції із застосування (експлуатації).
6.13. Забороняється продаж побутових піротехнічних виро#
бів за відсутності сертифікатів відповідності державної систе#
ми сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтв про визнання чи їх ко#
пій на бланках установленого зразка.
6.14. Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках за#
бороняється.
6.15. Побутові піротехнічні вироби для комісійного продажу
не приймаються.
6.16. У штаті суб’єкта господарювання, який здійснює ре#
алізацію побутових піротехнічних виробів, має бути співробіт#
ник, що пройшов спеціальну підготовку з питань продажу піро#
технічних виробів у навчальних закладах МВС України, які ма#
ють затверджену програму підготовки, тематичний план та лі#
цензію на навчання фахівців з піротехніки або вибухотехніки. Цей
співробітник повинен раз на місяць проводити інструктаж про#
давців побутових піротехнічних виробів, про що робиться по#
значення в журналі проведення інструктажів. При цьому про#
давцеві на робоче місце видається довідка про проходження
інструктажу.
6.17. Працівники суб’єкта господарювання, які здійснюють
продаж піротехнічних побутових виробів, повинні знати інст#
рукції із застосування (експлуатації) та вимоги безпеки при збе#
ріганні наявних у продажу виробів, проходити спеціальне на#
вчання, перевірку знань та інструктажі з питань пожежної без#
пеки (Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання
та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприєм#
ствах, в установах та організаціях України), охорони праці (Ти#
пове положення про навчання з питань охорони праці) та спе#
цифічних питань з реалізації, зберігання та поводження з по#
бутовими піротехнічними виробами, про що робиться позна#
чення у відповідних журналах.
6.18. Суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж по#
бутових піротехнічних виробів, зобов’язані не порушувати прав
споживачів, визначених Законом України “Про захист прав спо#
живачів”, керуватися у своїй діяльності Порядком зайняття тор#
говельною діяльністю і правилами торговельного обслугову#
вання населення, Правилами продажу непродовольчих товарів,
іншими нормативно#правовими актами, які регламентують тор#
говельну діяльність.
7. Особливості застосування побутових піротехнічних виро#
бів
7.1. При проведенні масових заходів забороняється засто#
сування споживачем побутових піротехнічних виробів, що мо#
жуть створити небезпеку травмування людей осколками, горю#
чими елементами та частинами побутових піротехнічних виро#
бів, що рухаються.
7.2. Забороняється:
— залишати побутові піротехнічні вироби без догляду;
— використання побутових піротехнічних виробів другого і
третього класу небезпеки особами молодше 18 років;
— кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під
ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з
дахів будинків та інші дії, від яких можуть постраждати люди
або майно;
— використання побутових піротехнічних виробів особами,
які знаходяться в нетверезому стані.
7.3. При поводженні з побутовими піротехнічними вироба#
ми, не пов’язаними з приведенням у дію піротехнічних виро#
бів, не допускається куріння та застосування відкритого вогню.
8. Відповідальність за порушення Положення
За порушення вимог цього Положення юридичні та фізичні
особи незалежно від форми власності, які замовляють та без#
посередньо проводять феєрверки (салюти) й інші культурно#
розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на
території міста Києва, несуть відповідальність у встановленому
чинним законодавством порядку.
Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Додаток 2
до рішення Київської міської ради від 31березня 2011 № 71/5458
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДОЗВІЛ № ___
на проведення феєрверку (салюту)
На підставі заяви виконавця заходу _______________________________________________________________________________________

Дозвіл видано: ________________________________________________________________________
назва органу, який видав дозвіл

Перший заступник голови
виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) —
голова Постійної комісії з питань
техногенно#екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

СКЛАД
адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)
Маз рча
К ч

Оле сандр Володимирович

Михайло Ілліч

Боднар Василь Єв енович

Вадзінсь а Оль а Оле сандрівна

- перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації,
олова омісії
- заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації з питань
б дівництва, заст пни олови омісії
- начальни правління з питань правоохоронної роботи, запобі ання та
протидії ор пції апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), заст пни олови омісії
- завід юча се тором забезпечення роботи адміністративної омісії
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), відповідальний се ретар омісії

Члени омісії:
Баранов-Мохорт Сер ій Ми олайович

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Засен о Оле сій Юрійович

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Карп нцов Валерій Віталійович

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Кач ан Оле Володимирович

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Козир Сер ій Володимирович

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Кримча

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Сер ій Оле сандрович

Пабат Оле сандр Ві торович

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Саврасов Ма сим Віталійович

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Теслен о Павло Петрович

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Ярцев Владислав Ми олайович

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Шлапа

Алла Василівна

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Шлапа

Віталіна Леонідівна

- деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Смольянінова Оль а Іванівна

- оловний спеціаліст се тор забезпечення роботи адміністративної
омісії апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)

Г ті

- заст пни олови об'єднано о омітет профспіл и Київсь ої місь ої
державної адміністрації (за з одою)

Іван Петрович

Івасен о Михайло Ми олайович

- заст пни начальни а правління з питань правоохоронної роботи,
запобі ання та протидії ор пції апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) - начальни відділ
взаємодії з с дами, правоохоронними ор анами та ор анами юстиції

К ла овсь ий Юрій Петрович

- перший заст пни начальни а Головно о правління земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Лисен о Людмила Борисівна

- перший заст пни начальни а Головно о правління вн трішньо о
фінансово о онтролю та а дит ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Прилип о Юрій Михайлович

- начальни відділ методичної роботи юридично о правління апарат
ви онавчо о ор ан Київсь ої
- правовий інспе тор праці Київсь ої місь ої ради професійних спіло
працівни ів інноваційних і малих підприємств У раїни (за з одою)

Раш евич І ор Ар адійович
М сієн о Віра Василівна
Кобан І ор Адамович

Атаманч

Віталій Іванович

- заст пни начальни а ом нально о підприємства
"Київжитлоспеце спл атація"
- заст пни начальни а Головно о правління ом нально о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)
- заст пни енерально о дире тора Київсь о о ом нально о об'єднання
зелено о б дівництва та е спл атації зелених насаджень міста
"Київзеленб д".

Заст пни місь о о олови - се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий
Додаток 1
до рішення Київської міської ради 17.02.2011 № 22/5409 (рішення опубліковано в № 34 (3859) від 4 березня 2011 року

Доповнити розділ XIV "Кращі можливості для інвалідів" міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на
2003 # 2011 роки" позиціями 11, 12 такого змісту:
"XIV. Кращі можливості для інвалідів
N
п/п

Зміст заход

Термін
ви онання

Ви онавці

11.

Забезпечити надання без оштовних продовольчих наборів інвалідам
Вели ої Вітчизняної війни

2011

Головне правління
охорони здоров'я

12.

Забезпеч вати дітей-інвалідів, інвалідів Вели ої Вітчизняної війни,
воєнних онфлі тів та інвалідів працездатно о ві протезами та
ортезами, малозабезпечені піль ові верстви населення ендопротезами
с лобів, шт чними риштали ами, засобами оре ції зор й очними
протезами, сл ховими апаратами та охлеарними імплантатами за
направленнями за ладів охорони здоров'я

2011

Головне правління
охорони здоров'я

Свідоцтва про державну реєстрацію ________________________________________________________________________________________
Позитивних висновків:
— ГУ МВС України в м. Києві,
— ГУ МНС України в м. Києві
— Дозволу Держгірпромнагляду від “___” ____________ 20__ року
Дозволяється проведення ________________________________________________________________________________________________

час проведення

прізвище, ініціали

Додаток № 1
до рішення Київської міської ради 28.08.2008 № 82/82 (в редакції рішення Київської міської ради від 17.02.2011
№ 18/5405) (рішення опубліковано в № 48 (3873) від 1 квітня 2011 року)

юридична адреса та контактні телефониа

Умови дії дозволу:
— забезпечення охорони пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб,
дотримання вимог безпеки персоналом при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів;
— постійна охорона піротехнічних засобів та пускових майданчиків, огорожа кордонів небезпечної зони.
Дозвіл діє до закінчення заходу.

________________________

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

________________________________________________________________________________________________________________________________

назва заходу

___________
підпис

П. І. Б., назва підприємства, установи, організації

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Заст пни місь о о олови - се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий
Додаток 2
до рішення Київської міської ради 17.02.2011 № 22/5409
Доповнити розділ XXVIII "Боротьба із захворюванням на туберкульоз та його профілактика" міської Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров'я киян" на 2003 # 2011 роки" позицією 52 такого змісту:
"XXVIII. Боротьба із захворюванням на туберкульоз та його профілактика
N
п/п

Зміст заход

Термін
ви онання

Ви онавці

52.

Забезпечити надання без оштовних продовольчих наборів хворим
на т бер льоз

2011

Головне правління
охорони здоров'я

Заст пни місь о о олови - се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий

