
Депутатам — канікули, 
киянам — втрати
Опозиція не дала Київраді затвердити надбавки до зарплат бюджетникам,
заблокувавши її роботу

Заблокована сесія
Київрада учора мала провести останнє

перед канікулами пленарне засідання.

На порядок денний були винесені важ�

ливі для міста питання, та це не завадило

представникам опозиційних сил саботу�

вати сесію. Хоча заступник міського го�

лови — секретар Київради Галина Герега

все ж відкрила засідання, і у сесійній залі

зареєструвалося 65 зі 120 депутатів, що

було б достатньо для роботи. "Склика�

ючи пленарне засідання Київради на 11

липня 2013 року, я керувалася виключно

законодавством України",— заявила пані

Герега. За її словами, твердження про те,

що Київрада не має повноважень здій�

снювати свою діяльність, не відповідає

нормам законодавства. Вона нагадала,

що місцева рада, обрана на позачергових

виборах, здійснює свої повноваження до

обрання нового складу ради на наступ�

них чергових місцевих виборах у поряд�

ку, встановленому Конституцією та зако�

нами України. Також секретар Київради

наголосила, що, згідно із законами Укра�

їни "Про статус депутатів місцевих рад"

та "Про місцеве самоврядування в Укра�

їні", повноваження депутата місцевої ра�

ди закінчуються у день відкриття першої

сесії ради нового скликання. "Відповідно

до цього, на сьогоднішній день у місті

Києві діє повноважний орган місцевого

самоврядування — Київрада",— підкрес�

лила вона. Але, не зважаючи ні на які ар�

гументи, представники опозиції все ж не

дали Київраді запрацювати. Так, народні

депутати від ВО "Свобода", "БЮТ�Бать�

ківщина" та "УДАРу" заблокували трибу�

ну, вимагаючи проголосувати за звернен�

ня до Верховної Ради про призначення

виборів до Київради. Хоча Галина Герега

застерігала опозиціонерів від блокуван�

ня, наголошуючи, що на столицю очікує

фінансовий колапс, якщо Київрада усу�

неться від управління містом та не буде

приймати жодних рішень до проведення

виборів, які ще не призначені. "Майже

кожного місяця ми робимо перерозподіл

бюджетних коштів, який можливий ли�

ше за рішенням Київради. Якщо такі рі�

шення не будуть прийматися, зупинить�

ся будівництво багатьох інфраструктур�

них об'єктів, ремонти доріг, фінансуван�

ня важливих соціальних програм. Крім

того, без вирішення майнових та земель�

них питань підприємці не зможуть вести

поточну діяльність, житлове та комер�

ційне будівництво у Києві замре. Чи за�

слуговують на це кияни? Гадаю, це було б

дуже несправедливо по відношенню до

них, і ми цього допустити не можемо",—

заявила вона. Але через непоступливість

представників опозиції секретар Київра�

ди все ж була змушена оголосити перерву

та провести нараду з головами фракцій, а

також народними депутатами для пошу�

ку виходу із ситуації. Проте сторони так і

не змогли домовитися щодо роботи, і Га�

лина Герега змушена була закрити сесію.

Легітимність Київради

За словами опозиційних депутатів,

нинішній склад Київради втратив пов�

новаження ще 2 червня, відтак і рішен�

ня, які він приймає, не мають юридич�

ної сили. Натомість у виборчій комісії

так не вважають, підтримуючи відповід�

ну позицію Галини Гереги. Адже в Укра�

їні діє принцип безперервності влади —

поки не призначено вибори Київради,

зобов'язаний працювати нинішній депу�

татський склад. "З юридичної точки зору

Київрада у своєму нинішньому складі

абсолютно легітимна. Згідно із законами

"Про статус депутатів місцевих рад" та

"Про місцеве самоврядування", повно�

важення депутата починаються у момент

оголошення результатів виборів і від�

криття першої сесії ради у тому складі, в

якому він був обраний. Закінчуються

повноваження в день відкриття першої

сесії нового скликання. Це крім випад�

ків дострокового припинення повнова�

жень депутата чи ради. Дострокового

припинення повноважень Київради у

цьому складі не було. Наступні вибори

теж поки не оголошені. Таким чином,

Київрада продовжує діяти у цьому скла�

ді до обрання нового і є легітимною.

Конституція визначає п'ятирічний тер�

мін повноважень для депутатів, які були

обрані на чергових виборах. Чинний

склад Київради обраний не на чергових,

а на позачергових виборах. Конституція

не визначає термін повноважень для

"позачерговиків". Однак у Законі "Про

статус депутатів місцевих рад" ми може�

мо побачити, що повноваження депута�

та закінчуються в день початку першої

сесії нового складу. Виходить, цей склад

депутатського корпусу є чинним і легі�

тимним до наступних виборів. Консти�

туційний суд сказав, що чергові вибори

повинні проходити одночасно по всій

Україні. Вони мають відбутися у 2015 ро�

ці",— пояснює голова Київської міської

територіальної виборчої комісії Віктор

Матковський.

Втрачені можливості

Через блокування роботи Київради

постраждали у першу чергу медики, учи�

телі та інші бюджетники, які можуть за�

лишитися без 20 %�ої надбавки до за�

рплат. Адже на засіданні планувалося

розглянути пакет важливих докумен�

тів — КМДА підготувала пропозиції що�

до внесення змін до Програми соціаль�

но�економічного розвитку Києва на

2013 рік. Зокрема на виплату надбавок

до зарплати працівникам бюджетної

сфери пропонувалося додатково виділи�

ти 98,5 млн грн. "У галузях "Освіта" —

збільшити видатки на 63,5 млн грн,

"Охорона здоров'я" — 28,3 млн грн,

"Культура і мистецтво" — 4,2 млн грн,

"Фізична культура і спорт" — 2 млн грн,

"Соціальний захист населення" — 0,5

млн грн. Ми ще наприкінці минулого

року наголошували, що маємо дуже

складний бюджетний рік, і місто з влас�

них резервів вишукує кошти на виплату

стимулюючих надбавок",— повідомив

напередодні сесії заступник голови

КМДА Руслан Крамаренко. Зрозуміло,

що, зважаючи на середній рівень за�

рплат, ці надбавки б стали у нагоді. Тож

реакція з боку бюджетників на блоку�

вання важливих для них рішень не заба�

рилась. Обурені представники профспі�

лок заявили, що не підтримують дії опо�

зиції під час сесії Київради. "Ми не гра�

ємо у політику — для нас важливо, коли

вирішуються питання соціальні, які по�

кращують життя простим людям. А легі�

тимно чи не легітимно — це нехай полі�

тики між собою з'ясовують, але люди від

цього не мають страждати. Якщо прий�

маються рішення, які впливають на жит�

тя людей працюючих, то це для нас перш

за все важливо. Я думаю, що ті дії, які

там провели, не прикрашають людей",—

зазначив "Хрещатику" голова Київської

міської ради профспілок Валентин

Мельник.

Крім соціальних питань, також на сесії

планувалось розглянути й інші важливі

рішення. Так, на розвиток інфраструкту�

ри міста депутати мали додатково спря�

мувати 138,3 млн грн. Через дії опозиції

Київ не зміг розподілити гроші на будів�

ництво станції метро "Теремки" і рекон�

струкцію Поштової площі. Так, 3 липня

Кабмін виділив Києву цільові 100 млн

грн, з них 50 млн грн — на добудову стан�

ції метро, і ще 50 млн грн — на рекон�

струкцію Поштової площі. "Тепер ці гро�

ші просто пропадуть, ми не зможемо їх

отримати",— заявила Галина Герега. Від�

так вона планує звернутися до МВС, про�

куратури і Регламентного комітету Вер�

ховної Ради з проханням дати оцінку вчо�

рашнім діям опозиційних народних депу�

татів, які назвала політичним піаром. На�

ступна сесія Київради має відбутися во�

сени 2013 р. При цьому секретар Київра�

ди не виключає можливість проведення

позачергової сесії влітку цього року. "Ми

не маємо права підводити своїх виборців,

киян. Ми будемо робити все можливе,

щоб кияни не були заручниками політич�

них баталій",— пообіцяла пані Герега

Через те, що сторонам не вдалося дося ти домовленостей щодо подальшої роботи, заст пни Київсь о о місь о о олови — се ретар Київради Галина Гере а зм шена б ла за рити сесію

Новини
Київ сплатив $14 млн відсотків 
за євробондами
10 липня Київ здійснив чер ов піврічн виплат за
орист вання редитом, отриманим шляхом п бліч-
но о від рито о продаж єврооблі ацій Києва на
рин ах міжнародно о апітал 2011 році. Про це
повідомив заст пни олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації Р слан Крамарен о.
За йо о словами, с ма виплат становила 14 062,5

тис. дол. США — це відсот и за шість місяців за єв-
робонди, розміщені на с м 300 млн дол. США під
9,375 % річних стро ом на 5 ро ів.
"Місто Київ із 2003 ро а тивно діє на міжна-

родних рин ах апітал . Процес зал чення оштів
до бюджет міста перед вало та с проводж вало
на ожном етапі створення сприятливо о інвести-
ційно о лімат та підвищення інвестиційної при-
вабливості міста я емітента на зовнішніх рин ах.
Та і заходи дозволили міст спішно виходити на
зовнішні рин и 2003-2011-м ро ах. Наразі міс-
то повністю по асило євробонди 2003, 2004 та
2007- о ро ів. Зараз тор ються два вип с и єв-
рооблі ацій — 2005-й та 2011-й. Євробонди, вип -
щені 2005 році на с м $250 млн, б д ть по аше-
ні 2015 році, а вип щені в 2011 році на с м $300
млн — 2016 році",— зазначив Р слан Крамарен-
о.
На адаємо: 2003 році б ли вип щені євробонди

під 8,75 % річних, 2004-м — 8,625 %, 2005-
м — 8 %, 2007-м — 8,25 % та 2011-м — під
9,375 % річних

Природоохоронна прокуратура
перевірить причини загибелі сосен
у парку "Кіото"
Київсь ою про рат рою з на ляд за додержан-

ням за онів природоохоронній сфері надано дор -
чення до Державної е оло ічної інспе ції м. Києві
провести перевір щодо можливо о мисно о зни-
щення зелених насаджень пар "Кіото". Про це
"Хрещати " повідомили прес-сл жбі Київсь ої
про рат ри з на ляд за додержанням за онів
природоохоронній сфері.
Для встановлення причин за ибелі дерев фахівця-

ми інспе ції б д ть взяті проби ґр нт для прове-
дення лабораторних досліджень.
За рез льтатами перевір и б д ть вжиті відповід-

ні заходи про рорсь о о реа вання.
На адаємо, що за знищення зелених насаджень

за онодавством передбачено я адміністративн ,
та і римінальн відповідальність

Київавтодорівці відремонтували 
7 тис. квадратних метрів дорожнього
покриття на вулиці Верхній Вал
У рам ах реалізації План поточно о ремонт

об'є тів в лично-шляхової мережі міста Києва на
2013 рі ом нальна орпорація "Київавтодор" ви о-
н є роботи з поточно о (середньо о) ремонт до-
рожньо о по риття на в лиці Верхній Вал.
Та , протя ом двох днів три ремонтно-б дівельні

бри ади с ладі 18 осіб ви он вали роботи з влаш-
т вання близь о 300 м вирівнюючо о нижньо о ша-
р та ладання верхньо о шар із полімерно-моди-
фі овано о асфальтобетонно о по риття. За алом
б ло замінено 7 тис. в. м старо о по риття.
З метою запобі ання творенню заторів ремонт

доро и ви он вався в нічний час з 8 на 9 липня та з
9 на 10 липня нинішньо о ро

Байкери влаштують пікнік у "Парку
Київська Русь"
13 липня "Пар Київсь а Р сь" відб деться не-

звичайний захід — Пі ні "Бай ери в Київсь ій Р -
сі". Витязі сьо одення — члени мото- л б Skulls
MC У раїна — разом зі своїми сталевими онями
завітають Древній Київ, де і самі відпочин ть, і
остей розважать. Та им чином, липневий вихід-
ний поєднаються дві епохи — Древня Р сь і сьо о-
дення.
Про рама Пі ні а розпочнеться о 16.00. Вед чий

заход — автор і а тор Ст дії "Квартал 95" — Оле -
сандр Пі алов. Бай ери та ості Пар б д ть зма а-
тися різноманітних он рсах: метання шин, підні-
мання ирі, армреслін . Ці авим б де "пивний" чем-
піонат, часни и я о о зма атим ться швид ості
випивання пінно о напою та підніманні е з пи-
вом. Свої он рси че ають і на сталевих оней:
он рс на найбільш чний вихлоп, на най ращ
аеро рафію та інше. А о рім то о — безліч жартів та
розва , смачний плов від бай ерів вина ород за
перемо в зма аннях. Драйвовою м зи ою часни-
ів та остей Пі ні а порад ють р пи Crystal Night,
Inferno, Firebringer, Mr. Оч.
Для бай ерів з інших л бів та всіх, хто приїде до

"Пар Київсь а Р сь" на мотоци лі,— зниж а на
вхід — 50 %.
Дістатись до Пар можна маршр тними автоб -

сами від ст. м. Вид бичі або власним транспортом.
Час роботи Пар : з 10.00. Вартість вхідно о вит-
а — 100 рн, для пенсіонерів — 50 рн, діти до-
ш ільно о та ш ільно о ві відвідають Пар без ош-
товно
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СТЯГНУТИ 62,5 МЛН ГРН

З МЕТРОПОЛІТЕНУ

СТОР. 2

СІМЕЙНИЙ 

ВІДПОЧИНОК 

З ПІСКОМ ТА КАВОЮ

СТОР. 7

12 липня 2013 П’ЯТНИЦЯ № 97 (4304)

Олена ДМИТРІЄВА,
Марта КОХАН
"Хрещатик"

Деп тати Верховної Ради від фра цій ВО "Свобода", "БЮТ-
Бать івщина" та "УДАР" четвер зірвали проведення пленарно-
о засідання ХI сесії Київсь ої місь ої ради VI с ли ання. Хоча
на ньом план валось роз лян ти низ соціально важливих
прое тів рішень та питання розвит інфрастр т ри міста, опо-
зицію це не з пинило. Відта через демарш опозиціонерів без
м ніципальних надбаво до заробітних плат мож ть залишитися
меди и, вчителі, соціально незахищені ияни. Та ож місто не
змо ло направити 100 млн рн, я і надійшли з держбюджет ,
на ре онстр цію Поштової площі та б дівництво метро на Те-
рем и.
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Новини

Цифра дня

4 204 000 000 
гривень сплатили за півроку до бюджету міста Києва столичні
платники податків, що на 14 % або на 516 млн грн більше відповідного
періоду минулого року 

Про це повідомила начальник столичного управління
Міндоходів Ірина Носачова
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“Київміськбуд” планує цьогоріч звести 
понад 0,3 млн кв. м житла у столиці
Холдин ова омпанія “Київмісь б д” (Київ) має намір вести в е с-

пл атацію понад 300 тис. в. м житла в Києві в 2013 році. Про це ж р-
налістам повідомив президент омпанії І ор К шнір. “Кіль ість житла,
я е ми вводимо цьо о ро в Києві, б де перевищ вати 300 тис. в. м.
Обся виробництва зріс на 25 % порівняно з мин лим ро ом безпосе-
редньо Києві”,— заявив він. Я повідомлялося раніше, 2012 рі ХК
“Київмісь б д”, за попередніми даними, за інчила із чистим приб т ом
144,655 млн ривень.
Нині до ХК “Київмісь б д” входить 97 омпаній, що працюють на б -

дівельном рин і рин б дівельних матеріалів, серед я их 6 дочір-
ніх підприємств, 40 від ритих а ціонерних товариств і 51 асоційована
омпанія .

Переможці міського туру конкурсу “Вихователь
року” отримають грошові премії
Переможці ІІ (місь о о) т р Все раїнсь о о он рс професійної

майстерності педа о ічних працівни ів дош ільних навчальних за ладів
“Вихователь ро — 2013” отримають рошові премії. Ла реати та
часни и та ож отримають на ороди від місь ої влади. Відповідне роз-
порядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
Та , переможці, я і посіли перше місце, отримають 5 тисяч ри-

вень, відповідно за др е і третє місце ла реати отримають — 3 ти-
сячі і 2 тисячі ривень. Всі інші часни и он рс б д ть на ородже-
ні дипломами.
Метою он рс є виявлення та підтрим а найбільш а тивних, тала-

новитих, творчих педа о ів, новаторів педа о ічної справи, пропа -
вання і розповсюдження їхньо о досвід , впровадження ефе тивних
методів систем виховання і навчання дітей дош ільно о ві . У Де-
партаменті освіти і на и, молоді та спорт пере онані — та е запро-
вадження безперечно стане ва омим стим лом для педа о ічних пра-
цівни ів дош ільних навчальних за ладів

Через спеку проведення ярмарок у столиці 
тимчасово припинено
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т КМДА, найближчим часом в столиці не проводити ться традицій-
ні сільсь о осподарсь і ярмар и.
За про нозом Гідрометцентр У раїни, липні денна температ ра

повітря на території Києва с ладатиме в середньом понад 30 °С.
Врахов ючи ре омендації Головно о правління ветеринарної меди-

цини в місті Києві та Держсанепідсл жби У раїни в м. Києві щодо
транспорт вання, реалізації сільсь о осподарсь ої прод ції тваринно-
о і рослинно о походження, з метою недоп щення спалахів острих
иш ових інфе цій, харчових отр єнь серед споживачів, прийнято рі-
шення про тимчасове припинення проведення продовольчих ярмар ів
б дні та вихідні дні протя ом липня поточно о ро .
При зниженні температ ри нав олишньо о середовища проведення

ярмар ових заходів б де відновлено

"Картка киянина"
розправляє крила
Цього року документ отримають 425 тисяч мешканців столиці
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Нещодавно столиці за-
вершився пілотний прое т
з впровадження “Карт и
иянина”. Після спішно о
старт соціальн арт
розпочинають широ о-
масштабно реалізов вати.
Зо рема до мент видава-
тим ть швидше, що дозво-
лить понад 400 тисячам
меш анців столиці же
цьо о ро отримати арт-
. Та ож з ожним днем

соціальна арта розширює
можливості. Та , майб т-
ньом план ється, що вона
ввійде до перелі до -
ментів за пред’явленням
я их можна сісти на потя .

Як зазначив радник голови

КМДА, координатор ініціативи

“Здоровий киянин” Дмитро Тур�

чак, проект пройшов тестове ви�

пробування й зараз його активно

впроваджують. Так, цього року со�

ціальну картку отримають у сім ра�

зів більше киян, ніж тих, які її ма�

ють. Відзначимо, пільгами за спе�

ціалізованою пластиковою карточ�

кою уже користуються 60 тис. меш�

канців столиці. “Цього року “Карт�

ку киянина” зможуть отримати 425

тис. пільговиків і пенсіонерів, у

яких пенсійні виплати не переви�

щують 1,5 тис. грн”,— зазначив

Дмитро Турчак.

За його словами, тільки за пер�

ший місяць повномасштабної ре�

алізації проекту було прийнято 45

тис. заяв на отримання “Картки

киянина” у 2013 році. Й незабаром

5 тис. заявників уже зможуть отри�

мати картки на руки. Тож видава�

тимуть пластикові “чарівні палич�

ки” значно оперативніше, адже

кількість реєстраторів з їх видачі в

органах соціального захисту насе�

лення збільшилася до 100 осіб.

До речі, кияни також можуть за�

вчасно записатися на отримання

“Картки киянина”. Для цього по�

чав працювати сайт соціального

проекту, де можна швидко отрима�

ти всю необхідну інформацію про

програму. Зауважимо, на сайті ство�

рена ще й система електронної чер�

ги.

До того ж, “Картка киянина” по�

стійно розширює свої можливості.

Так, наприклад, карткою можна

скористатися для проходу в метро

та при купівлі ліків у мережі аптек

КП “Фармація”. Цілком можливо,

що у майбутньому картка ввійде до

переліку документів, що засвідчу�

ють особу, яка має льготи при по�

садці на потяг. Відзначимо, поки

що таких документів тільки 19. Від�

повідні пропозиції КМДА розгля�

дає спільно з “Укрзалізницею”.

“Ідея цікава, ми хочемо, щоб вона

теж знайшла свою реалізацію. Інше

питання, що це досить складно,

адже для цього необхідні зміни в за�

конодавстві”,— відзначив Дмитро

Турчак.

Додамо, нині по “Картці кияни�

на” можна купити квиток на потяг

через сайт “Укрзалізниці”. Також з

2014 року соціальну картку плану�

ють зробити універсальним проїз�

ним документом у наземному

транспорті

МАФам вкажуть місце
Єдину комплексну схему розміщення тимчасових споруд 
презентують до середини вересня
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Компле сн схем розмі-
щення МАФів місті пре-
зент ють до середини ве-
ресня. У цьом до менті
чіт о б де в азано, на
я их в лицях мож ть стоя-
ти тимчасові спор ди, і де
їх б ти не повинно вза алі.
Влада обіцяє рівні можли-
вості сім підприємцям,
я і отові б д ть працюва-
ти правовом полі.

За попередніми підрахунками,

Департаменту містобудування та

архітектури після запровадження

нової схеми у Києві залишиться

приблизно 6,5 тисячі кіосків. Під

час наради у КМДА головам райо�

нів доручили надати перелік так

званих “нульових зон” — місць, де

заборонено встановлення малих

архітектурних форм. А вже до сере�

дини серпня райони мають надати

попередні схеми визначених місць

розташування яток з точністю до

25 сантиметрів.

“Зараз усі райони розглянуть

свої “нульові зони”, де не можна

ставити МАФи,— зауважив пер�

ший заступник голови КМДА Ана�

толій Голубченко.— Це передусім

біля шкіл, дитсадків, на централь�

них вулицях, де велике скупчення

людей, історичні та архітектурні

памятки. Райони подають ці “ну�

льові зони”. І у нас вже є певні те�

риторії, де ми малих архітектурних

форм не повинні бачити”.

Затверджені місця розташування

МАФів будуть абсолютно відкри�

тими — їх опублікують на сайті КО

“Інститут Генерального плану міс�

та Києва”. Так, можна буде поба�

чити точні адреси можливого роз�

ташування тимчасових споруд —

зони, які зайнято, позначатимуть

червоним кольором, вільні — зеле�

ним. Кияни зможуть навіть самі

визначити місця незаконної тор�

гівлі та повідомляти про це міську

владу. Така комплексна схема стане

у нагоді і підприємцям, адже забез�

печить прозорість і відкритість у

сфері торгівлі.

І тільки тоді, коли буде затвер�

джена чітка схема розміщення

МАФів, почнуть обговорювати,

яким чином розподіляти ці місця

між суб’єктами господарювання.

“Моє бачення, що паспорти на

тимчасові споруди підприємцям

треба видавати на 5 років, щоб лю�

дина знала, що увесь цей час вона

спокійно працюватиме”,— заува�

жив Анатолій Голубченко.

Розробка Комплексної схеми

вестиметься поетапно, відпрацьо�

вуватиметься кожна вулиця.

Причому, буде передбачено гра�

ничну кількість МАФів для однієї

вулиці, аби не перетворювати деякі

міські проспекти у торговища. На�

приклад, за даними Голосіївської

райдержадміністрації на проспекті

академіка Глушкова стоїть 130 ма�

фів. “Райдержадміністрації мають

надати інформацію про те, скільки

на їх території розміщено кіосків і

де саме. Потім ми перевіримо ці

місця на відповідність державним

будівельним нормам, належну від�

стань від перехресть та проїжджої

частини, підземних переходів та

станцій метрополітену. Головне,

аби ятка не стояла на інженерних

мережах”,— розповів заступник

директора столичного Департа�

менту містобудування та архітекту�

ри Андрій Вавриш

Нині по "Картці киянина"
можна купити квиток 

на потяг через сайт
"Укрзалізниці". Також 
з 2014 року соціальну

картку планують зробити
універсальним проїзним
документом в наземному

транспорті

Вже до середини серпня райони мають надати
попередні схеми визначених місць розташування яток

з точністю до 25 сантиметрів

Карт ою можна с ористатися для проход в метро та при півлі лі ів мережі апте КП "Фармація"

За попередніми підрах н ами, Департамент містоб д вання та архіте т ри після запровадження нової схеми Києві
залишиться приблизно 6,5 тисячі іос ів
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Сайт “Карт а иянина” —
www.kyivcard.com.ua.
Записатися в еле тронн чер-
можна за номером КБУ “Кон-

та тний центр” 15-51.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Прокуратура запобігла 
безпідставному стягненню 62,5 млн грн 
з “Київського метрополітену”
Київсь ий апеляційний осподарсь ий с д задовольнив апеляційн

с ар про рат ри Києва та с ас вав неза онне рішення с д першої ін-
станції щодо стя нення з КП “Київсь ий метрополітен” 62,5 млн рн на о-
ристь російсь о о підприємства, що постачало обладнання для столичної
підзем и. Я відомо, на почат цьо о ро Господарсь ий с д м. Києва
роз лян в позов російсь о о товариства до КП “Київсь ий метрополітен”
про застос вання до останньо о фінансових сан цій за начебто недоотри-
мані ошти за до овором про півлю ес алаторів для монтаж на станції
“Сирець а”, повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі столичної про рат -
ри. Попри проп с стро позовної давності та наявність с мнівних дові-
до , с д хвалив рішення про стя нення зі столичних метрополітенівців
62,5 млн ривень на ористь позивача. І хоча позовні вимо и б ло задо-
волено лише част ово, про рат ра Києва ос аржила неза онне рішення
в апеляційном поряд . За рез льтатами тривало о роз ляд справи по-
становою Київсь о о апеляційно о осподарсь о о с д від 04.07.2013 ро-

протиправне рішення с д першої інстанції с асовано та задоволенні
позов російсь о о підприємства відмовлено. Наразі завдя и послідовній
та обґр нтованій позиції про рат ри Києва с ді попереджено нанесен-
ня мільйонних збит ів місцевом бюджет

“Київавтодор” проводить підготовку мережі 
дощових колекторів
КК “Київавтодор” системно проводить під отов мережі дощових о-

ле торів до проп с можливих інтенсивних злив. Та , підприємства ор-
порації очищ ють зливоприймачі та зам лені частини оле торів ідромо-
ніторами висо о о тис . Фахівці розробили та по одили омпле сн Про-
рам позачер ових та першочер ових заходів. Її реалізація зробить е с-
пл атацію спор д дощової аналізації міста надійною та безпечною. Про-
рама в лючена до місь ої цільової про рами розвит дорожньо-транс-
портно о омпле с міста Києва до 2020 ро . За алом Про рамою пе-
редбачено заходи із запобі ання підтоплень більш ніж 50-ти місцях сто-
лиці. “Перш за все, сьо одні ре онстр ції потреб ють р сла річо Либідь
та Сирець, а та ож Дарниць ий меліоративний анал. Без розчищення р -
сел малих річо і водойм, пониження них рівня води, за альномісь а сис-
тема поверхнево о водовідведення ефе тивно працювати не б де”,— по-
яснює оловний інженер “Київавтодор ” Василь Мельничен о. Крім то о,
заміни потреб ють аварійні оле тори, а та ож ті, термін е спл атації я их
вже за інчився.
Та ож в районах існ ючої приватної та нової заб дови необхідно перед-

бачити облашт вання ло альних мереж дощової аналізації з в люченням
їх до основних систем водовідведення міста.
Потреб ють захист від забр днення і водні об’є ти. Для цьо о необхід-

но передбачити встановлення очисних спор д на всіх вип с ах оле торів
дощової аналізації в с ладі робіт з їх ре онстр ції. При освоєнні нових
територій під заб дов одночасно з б дівництвом тр бопроводів дощової
аналізації треба та ож передбачати б дівництво очисних спор д.
Корпорація “Київавтодор” запропон вала в лючити та і пропозиції до

Генерально о план розвит Києва до 2025 ро
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Україна візьме участь у Міжнародній космічній
конференції
2016
У раїна подала заяв на проведення Міжнародної астрономічної
онференції 2016 році, передає прес-сл жба Се ретаріат КМУ.
Про це прем'єр-міністр У раїни Ми ола Азаров повідомив під час з -
стрічі з ви онавчим дире тором Міжнародної астрономічної федера-
ції Крістіаном Файхтін ером.
"Я хоч подя вати Вам за прийняття заяв и У раїни на проведення

Міжнародної астронавтичної федерації 2016 році в Києві",— зазначив
пан Азаров. Він під реслив, що У раїна має розвинен аеро осмічн
ал зь, зо рема зараз реаліз ється про рама з розвит осмічної а-
л зі на період до 2020 ро та спільні прое ти з РФ і Бразилією

Компанія "Київміськбуд" не будуватиме
стадіонів до ЧС
2018 з футболу в Росії
Холдин ова омпанія "Київмісь б д" (Київ) не має намір брати
часть б дівництві двох стадіонів Нижньом Нов ороді і Є атерин-
б рзі до чемпіонат світ з ф тбол в 2018 році. Про це У раїнсь им
Новинам повідомив президент омпанії І ор К шнір.
"Це все залишилося на стадії розмов ( Є атеринб рзі й Нижньом

Нов ороді). Брати часть не план ємо. Нас хотіли ви ористов вати я
інтеле т, але нам є чим займатися. Перед тим, я розвивати Росію, ми
раще б демо розвивати У раїн ",— заявив він.
Я відомо, березні ХК "Київмісь б д" вивчала можливість б дівниц-

тва 2 стадіонів Нижньом Нов ороді і Є атеринб рзі до ЧС з ф тбол
в 2018 році. Компанії надійшли пропозиції від адміністрацій міст про
часть б дівництві. У Є атеринб рзі план валося поб д вати стадіон
на 100 тис. місць, а в Нижньом Нов ороді на 60 тис. місць

У столиці відбулася презентація
модернізованого біплану Ан
2
Днями на Державном підприємстві "Антонов" пройшли випроб ван-

ня ново о варіант знаменито о ле о о біплана Ан-2, я ий отримав
позначення Ан-2-100. Політ тривав більше одини. Про це йдеться в
повідомленні прес-сл жби підприємства. Я з'яс валося, модернізова-
на модель відрізняється від сво о попередни а новою силовою ста-
нов ою з маршовим т рбо винтовим дви ном МС-14, я ий зробили
на вітчизняном заводі "Мотор-Січ". Перева ою цієї станов и є те, що
вона працює не на авіаційном паливі, я е вже давно не виробляєть-
ся в раїнах СНД, а на авіаційном асі. Том нова модель літа а знач-
но рентабельніша. Ан-2-100 оснащений повітряним реверсивним вин-
том АВ-17, а ва а порожньо о обладнано о літа а на 200 менше, ніж
Ан-2. У повідомленні та ож в аз ється, що новий літальний апарат

б де розроблятися на базі йо о старої моделі, шляхом переобладнан-
ня Ан-2. Авіазавод вже сьо одні план є отримати замовлення на ви-
робництво ново о літа а від іноземних підприємств. За словами ене-
рально о онстр тора "Антонова" Дмитра Ківи, вони вже мають за-
мовлення з Росії, К би та Азербайджан . Дея і партнери отові зроби-
ти замовлення на сотні літа ів. Вартість одно о Ан-2-100 становитиме
0,8-1 мільйон доларів,— додав онстр тор. На адаємо, зараз на тери-
торії У раїни наліч ється 135 літа ів Ан-2, з я их тіль и 54 мають льот-
н придатність. Ще 60 Ан-2 знаходиться в Узбе истані, 63 — в Азер-
байджані, 89 — Т р менії, 294 — Казахстані та понад 1,5 тисячі —
в Росії

Мінекології оголосило двадцятку найбільш
брудних міст України
За даними 1992—2012 ро ів, д же висо ий і висо ий рівень забр д-

нення атмосферно о повітря спостері ався більш ніж 20-ти містах
У раїни. Про це повідомляє Міністерство е оло ії та природних рес рсів.
Та , протя ом 20-річно о період найбільш забр дненими є міста, в

основном , на сході та в центрі У раїни, зо рема Донець ій області —
Горлів а, Дзержинсь , Донець , Єна ієве, Краматорсь , Ма іїв а, Ма-
рі поль і Слов'янсь . На почат 90-х ро ів висо ий рівень забр днен-

ня спостері ався в Л ансь , збері ається до цих пір Лисичансь ,
Р біжном та Сєвєродонець .
У центральном ре іоні найбільш забр днене повітря Дніпропет-

ровсь , Дніпродзержинсь та Кривом Розі.
У Чер асах висо ий рівень забр днення спостері ався до 2008 ро ,

з одом він зменшився до підвищено о.
У південном ре іоні протя ом сьо о період д же висо ий рівень

забр днення залишається в Одесі, висо ий — Краснопере опсь і
Запоріжжі, з 1999 ро — в Армянсь .
На заході висо ий рівень забр днення повітря спостері ається

Л ць , в о ремі ро и — в Уж ороді.
За алом, на території У раїни протя ом 1992-2012 ро ів рівень за-

бр днення атмосферно о повітря хара териз вався я висо ий.
Моніторин стан забр днення атмосферно о повітря на мережі

спостережень ідрометеороло ічних ор анізацій здійснюється в 53 міс-
тах У раїни ( том числі, всіх обласних центрах).
Я пояснюють Мінприроди, д же висо ий і висо ий рівень забр д-

нення атмосферно о повітря містах пов'язаний зі значними онцен-
траціями формальде ід , діо сид азот , фенол , бензапірен а та ож
фтористо о водню, о сид в лецю, зважених речовин

Мінінфраструктури підвищило вартість
залізничних квитків у міжнародних напрямках
на 10—16 %

Міністерство інфрастр т ри підвищило вартість залізничних вит ів
міжнародних напрям ах за альних, плац артних і пейних ва онах

на 10—16 % з липня. Про це с азано в на азі Мінінфрастр т ри № 414
від 19 червня. За на азом, ціни на вит и в за альних, плац артних і -
пейних ва онах б де повторно піднято з першо о жовтня на 11—17 %
по відношенню до липневих цін. Ціни на вит и в м'я і ва они зали-
шаться без змін. На аз затверджений Міністерством юстиції 27 червня
й наб ває чинності з дати йо о офіційної п блі ації.

Я же повідомляв "Хрещати ", Мінінфрастр т ри підвищило вар-
тість проїзд в за альних, плац артних і пейних ва онах поїздів вн т-
рішньо о спол чення на 10 % з 1 жовтня.
Мінінфрастр т ри оцінює збит и Державної адміністрації залізниць

"У рзалізниця" від пасажирсь их перевезень за період із січня по ли-
пень на с м близь о 3,5 млрд ривень

Держліків призупинила продаж і застосування
"Діазоліну" виробництва компанії "Фармак"
Державна сл жба з лі арсь их засобів тимчасово заборонила реалі-

зацію й застос вання лі арсь о о засоб "Діазолін", драже 0,1 № 20
блістерах, серії 420313, виробництва омпанії "Фарма " (Київ).
Про це с азано в розпорядженні Держлі ів № 14743-1.3/2.2/ 17-13

від 4 липня.
Рішення прийняте на підставі інформації про невідтворюваність од-

нієї із методи , передбачен аналітичною нормативною до ментацією
до реєстраційно о посвідчення.
С б'є там осподарювання, що здійснюють реалізацію (тор івлю),

збері ання й застос вання лі арсь их засобів, необхідно невід ладно
після отримання дано о розпорядження перевірити наявність вищев а-
зано о лі арсь о о препарат серії 420313, а випад виявлення вжи-
ти заходів із вил чення з обі шляхом поміщення на арантин.
Я відомо, 5 червня Держлі ів тимчасово заборонила реалізацію й

застос вання лі арсь о о засоб "Діазолін", драже 0,1 № 10 блісте-
рах, серії 880712, виробництва омпанії "Фарма ".
"Діазолін" застосов ється при різних алер ійних станах: алер ійні

дерматози; сінна лихоман а; вазомоторний і алер ійний риніти

Через сильну спеку госпіталізовано 
понад 1,2 тисячі японців
Через наявн в Японії спе мин лої доби 1 228 осіб б ли оспіталізо-

вані з тепловим даром, 11 з них переб вають тяж ом стані непри-
томними, повідомила теле омпанія NHK. У серед 35 із 47 японсь их
префе т р температ ра перевищ вала 35 рад сів. У префе т рі Яма-
насі стовпчи термометра піднявся до ре ордно о для цьо о район
рівня в 39,2 рад са за Цельсієм. У То іо четверт доб поспіль темпе-
рат ра стій о тримається вище 35 рад сів. Подібне за всю історію
спостережень відб валося тіль и 2010 році, оли в Японії видалося
неб вало спе отне літо. У 109 із 927 спостережних метеоп н тах тем-
перат ра піднялася вище 35 рад сів, повідомляє РІА "Новости".
Фахівці вважають, що однією із основних причин зростання тяж их

випад ів теплових дарів є непід отовленість ор анізм до різ о о на-
стання спе и. Про це свідчить і статисти а — за весь мин лий тиждень
б ло оспіталізовано близь о 2,6 тисяч осіб, з почат поточно о тиж-
ня з тепловим даром до лі арень надходить близь о тисячі потерпілих
щодня.
Синопти и попереджають, що сильна спе а триватиме до інця тиж-

ня, потім настане її незначне послаблення, стовпчи термометра б де
залишатися на позначці вище 30 рад сів

У США не вважають Мурсі президентом Єгипту
За словами представни а Держдепартамент США Джен Пса і, Ва-

шин тоні більш не вважають президентом Є ипт М хаммеда М рсі.
"Народ Є ипт с азав своє слово, працює тимчасовий ряд, очевидно,
що М рсі більше не ви он є обов'яз и президента",— заявила вона.
На адаємо: є иптяни переживають дежавю — вони знов с ин ли пре-
зидента раїни. 30 червня в перш річницю президентства М хаммеда
М рсі Є иптом про отилася хвиля протестів. Люди зажадали відстав и
президента, проведення достро ових виборів, внесення змін до он-
стит ції бі лібералізації, а та ож перетворення Є ипт з президент-
сь ої респ блі и в парламентсь . М рсі відмовився піти, мовляв, йо о
чесно обрав народ, а отже, він повинен до інця захищати онстит цію.
4 липня війсь ове оманд вання є ипетсь ої армії офіційно підтверди-
ло, що с нений від посади президент Мохаммед М рсі затриманий,
повідомляє interfax.kiev.ua

Про затвердження Порядку відбору громадських та благодійних організацій
для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Рішення Київської міської ради № 328/9385 від 22 травня 2013 року
Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України “Про основи соціальної

захищеності інвалідів в Україні”, статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, законів Укра

їни “Про соціальний захист дітей війни”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про статус і соціальний захист громадян, які по

страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про громадські об’єднання”, “Про благодійну діяльність та благодійні організа

ції”, “Про Товариство Червоного Хреста України”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, міської цільо

вої програми “Соціальне партнерство” на 2011
2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року
№ 23/5410, з метою визначення механізму використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва для надання фінансової під

тримки громадським та благодійним організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок відбору громадських та благодійних організа�
цій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, що додає�
ться.

2. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) та районним в місті Києві державним адміністраціям дотримуватись
цього Порядку при наданні фінансової підтримки громадським організаці�
ям, діяльність яких має соціальну спрямованість, з бюджету міста Києва.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра�
ди від 09 липня 2009 року № 768/1824 “Про затвердження Положення про
конкурсну комісію при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів вій�
ни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з відбору міських благодійних та громадських
організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови йо�
го проведення”.

4. Абзац дев’ятий пункту 3.1 розділу III міської цільової програми “Со�
ціальне партнерство” на 2011�2015 роки, затвердженої рішенням Київ�
ської міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410 “Про затверджен�
ня міської цільової програми “Соціальне партнерство” на 2011�2015 роки
викласти в такій редакції:

“Відбір громадських та благодійних організацій, діяльність яких має
соціальну спрямованість, проводитиметься у відповідності з порядком,
затвердженим рішенням Київської міської ради”.

5. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення в газе�
ті Київської міської ради “Хрещатик”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з гуманітарних питань.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток до рішення
Київської міської ради від 22.05.2013 року № 328/9385

Порядок відбору громадських та благодійних організацій 
для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

1. Цей Порядок визначає умови конкурсного відбору громадських та
благодійних організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міс�
та Києва, передбаченої у бюджеті міста Києва на виконання міської цільо�
вої програми “Соціальне партнерство” на 2011�2015 роки, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410 (да�
лі — бюджетні кошти), за напрямами: “Надання фінансової допомоги гро�
мадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість” та
“Надання соціальних послуг та проведення загальноміських соціальних
заходів благодійними та громадськими організаціями, діяльність яких має
соціальну спрямованість”.

2. Одержувачами бюджетних коштів є міські та районні громадські чи
благодійні організації жінок, багатодітних сімей, інвалідів, ветеранів війни

(далі — громадські та благодійні організації) та інші громадські та благо�
дійні організації, які надають соціальні послуги киянам згідно з діючим за�
конодавством.

3. З метою конкурсного відбору та для надання фінансової підтримки
з бюджету м. Києва міським громадським та благодійним організаціям ут�
ворюється міська Комісія з конкурсного відбору при Управлінні у справах
жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — міська Ко�
місія з конкурсного відбору).

Міську Комісію з конкурсного відбору очолює начальник Управління у
справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. До складу міської Комісії з конкурсного відбору можуть входити:
представники Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та

праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), Департаменту соціальної політики виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), депутати Київської міської ради (за
згодою), представники Координаційної ради міських громадських органі�
зацій інвалідів (за згодою) та інші представники міських громадських та
благодійних організацій (за згодою).

Члени міської Комісії з конкурсного відбору беруть участь у її роботі на
громадських засадах.

Персональний склад міської Комісії з конкурсного відбору погоджуєть�
ся з постійною комісією Київради з питань гуманітарної політики і затвер�
джується наказом Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та
праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

5. Для надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва районним
громадським та благодійним організаціям утворюється районна Комісія з
конкурсного відбору при районній в місті Києві державній адміністрації
(далі — районна Комісія з конкурсного відбору).

Районну Комісію з конкурсного відбору очолює заступник голови
районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до розподілу
обов’язків.

6. До складу районної Комісії з конкурсного відбору можуть входити
представники: управління праці та соціального захисту населення район�
них в місті Києві державних адміністрацій, відділу з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю, фінансового управління районних в
місті Києві державних адміністрацій, районного територіального центру
соціального обслуговування, депутати Київської міської ради (за згодою),
Громадської ради при районній в місті Києві державній адміністрації (за
згодою).

Члени районної Комісії з конкурсного відбору беруть участь у її роботі
на громадських засадах.

Персональний склад районної Комісії з конкурсного відбору затвер�
джується розпорядженням районної в місті Києві державної адміністрації,
копія якого направляється до постійної комісії Київської міської ради з пи�
тань гуманітарної політики.

7. Міська та районні комісії з конкурсного відбору:
розглядають заявки міських/районних громадських та благодійних ор�

ганізацій та додані до них документи;
здійснюють відбір міських/районних громадських та благодійних орга�

нізацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва згідно з цим По�
рядком;

подають пропозиції до постійної комісії Київської міської ради з питань
гуманітарної політики щодо фінансової підтримки за результатами відбо�
ру.

8. Організаційною формою роботи міської та районних комісій з кон�

курсного відбору є засідання, які проводяться щорічно у вересні�жовтні
місяцях року, що передує періоду, в якому планується надавати фінансо�
ву підтримку.

Рішення про скликання засідання міської чи районної комісій з кон�
курсного відбору приймається відповідно головою міської чи районної ко�
місій з конкурсного відбору, про що повідомляється постійній комісії Ки�
ївської міської ради з питань гуманітарної політики.

9. Загальний склад міської та районної комісій з конкурсного відбору
не повинен бути менше ніж 10 осіб.

Засідання міської та районної комісій з конкурсного відбору є право�
мочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин їх складу.

10. Рішення міської та районних комісій з конкурсного відбору про ре�
зультати конкурсного відбору ухвалюється більшістю голосів присутніх на
засіданні членів комісії з конкурсного відбору, оформлюються протокола�
ми та підписуються головою, секретарем та членами комісії з конкурсно�
го відбору, копії направляються до постійної комісії Київської міської ра�
ди з питань гуманітарної політики.

11. Про початок відбору міських/районних громадських та благодійних
організацій головою відповідної міської або районної комісій з конкурсно�
го відбору подаються оголошення в друкованих засобах масової інформа�
ції та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці та/або веб�сайті
Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), районної в місті Києві державної адміністрації в мережі Інтернет.

Оголошення про конкурсний відбір повинно включати такі відомості:
короткий зміст умов відбору; 

дату, час і місце проведення відбору;
кінцевий термін прийняття заявок та пропозицій від міських/районних

громадських та благодійних організацій.
12. Міська Комісія з конкурсного відбору та районні комісії з конкурс�

ного відбору здійснюють прийом заявок та доданих до них документів
громадських та благодійних організацій протягом 15 календарних днів з
дати виходу та/або публікації оголошення про проведення відбору.

Термін проведення відбору — 30 календарних днів.
13. Для отримання бюджетних коштів міські громадські та благодійні

організації подають заявку міській Комісії з конкурсного відбору, а район�
ні громадські та благодійні організації подають заявку районній Комісії з
конкурсного відбору. Одна і та сама організація не може подавати заявку
міській та районним комісіям з конкурсного відбору.

Як виняток, за згодою міської Комісії з конкурсного відбору, для учас�
ті у відборі для отримання фінансової підтримки можуть допускатись
районні громадські організації, що зареєстровані у встановленому зако�
нодавством порядку та діяльність яких має загальноміський формат.

13.1. До заявки додаються:
копія статуту громадської та благодійної організації (подається однора�

зово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо у зазначений до�
кумент не вносилися зміни);

копія свідоцтва про реєстрацію громадської та благодійної організації;
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копія довідки про реєстрацію у відповідному органі державної податко�
вої служби;

копія протоколу засідання вищого органу управління про склад керів�
ництва;

копія звіту про діяльність громадської та благодійної організації за
формою державного статистичного спостереження № 1�ПГО “Звіт про
політичні партії та громадські організації”;

календарний план та змістовне наповнення заходу (програми);
розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних

коштів у розрізі напрямів, визначених цим Порядком.
13.2. Громадські та благодійні організації, які отримували бюджетні

кошти у минулому році, подають також звіт про їх використання з відпо�
відними підтверджуючими документами.

14. Зазначені у пункті 13.1 цього Порядку документи засвідчуються
підписом керівника, скріпленим печаткою громадської чи благодійної ор�
ганізації.

15. Критеріями відбору міських та районних громадських чи благодій�
них організацій є:

відповідність запланованих заходів громадської чи благодійної органі�
зації пріоритетам державної політики у відповідній сфері;

результати діяльності громадської чи благодійної організації на тери�
торії міста Києва або району у минулому році (крім громадських організа�
цій ветеранів);

актуальність та соціальна спрямованість діяльності громадської чи бла�
годійної організації;

співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснених гро�
мадською чи благодійною організацією заходів;

ефективність використання бюджетних коштів (за винятком міських та
районних громадських чи благодійних організацій, які не отримували фі�
нансової підтримки за рахунок бюджетних коштів);

наявність детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом
використання бюджетних коштів, поданих громадською чи благодійною
організацією;

інноваційність методів та форм роботи громадської чи благодійної ор�
ганізації;

наявність кадрового, матеріально�технічного та методичного забезпе�
чення діяльності громадської чи благодійної організації.

16. Бюджетні кошти надаються міській або районній громадській чи
благодійній організації інвалідів та можуть бути використані на цілі, по�
в’язані із статутною діяльністю.

16.1. Для забезпечення виконання завдань і заходів:
матеріальне заохочення працівників, які забезпечують діяльність орга�

нізації, що не повинно перевищувати розміру мінімальної заробітної пла�
ти на день виплати, кількість отримувачів в одній організації з числа соці�
альних педагогів, сурдоперекладачів та інших працівників не може бути
більше 10 осіб;

придбання канцтоварів, оргтехніки та обладнання для устаткування ро�
бочого місця, необхідного для здійснення статутної діяльності;

Часткової оплати:
оренди приміщень за умови знаходження організації в одному примі�

щенні (без надання вищезазначеного приміщення в суборенду);
комунальних послуг у межах середніх норм споживання;
телефонного зв’язку, поштових послуг;
послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання;
придбання пально�мастильних матеріалів для автомобілів, які перебу�

вають на балансі міських організацій інвалідів та використовуються для
виконання статутних завдань;

друк буклетів та брошур з соціальної тематики, пов’язаної з діяльністю
організації, в тому числі шрифтом Брайля, спеціалізованими мовами та
озвучених;

оплата поточного ремонту приміщень, які орендують громадські орга�
нізації інвалідів;

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування
довідково�інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського
обліку та веб�сторінки організації, забезпечення доступу до електронної
пошти.

16.2. Навчання голови та секретаря комітетів з конкурсних торгів (не
більш як дві особи) громадських організацій інвалідів та благодійних ор�
ганізацій, що здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг в установлено�
му законом порядку.

16.3. Проведення заходів із відзначення державних, релігійних свят,
визначних та пам’ятних дат; проведення конференцій, зборів, “круглих
столів”, спеціалізованих фестивалів (в тому числі міжнародних), конкур�
сів, соціальних акцій (придбання призів, пам’ятних знаків, подарункових
наборів), виставок, спортивних змагань, туристичних походів, вечорів від�
починку, екскурсій.

16.4. Придбання виробів медичного призначення, засобів гігієни та
догляду.

16.5. Передплата громадським організаціям періодичних видань, в то�
му числі для окремих категорій киян.

16.6. Придбання транспортних засобів для громадських організацій ін�
валідів, використання яких пов’язане безпосередньо з реабілітацією інва�
лідів.

17. Бюджетні кошти надаються міській або районній благодійній гума�
нітарній громадській організації Товариства Червоного Хреста України та
Київському об’єднанню Спілки Самаритян України та можуть бути вико�
ристані для забезпечення виконання статутних завдань та заходів, а саме
для оплати:

оренди приміщення та комунальних послуг;
утримання автомобіля та поповнення запасів для служби катастроф; 
матеріального заохочення працівників патронажної служби; 
проведення свят та проектів медико�соціального спрямування; 
придбання виробів медичного призначення, засобів гігієни та догляду.
18. Бюджетні кошти надаються міській або районній громадській орга�

нізації ветеранів та можуть бути використані на цілі, пов’язані із статутною
діяльністю:

18.1. Для забезпечення виконання завдань і заходів:
надання матеріального заохочення для керівника чи заступника керів�

ника міської або районної громадської організації ветеранів, що не повин�
но перевищувати розміру мінімальної заробітної плати на день виплати,
для іншого працівника міської чи районної організації ветеранів — не біль�
ше 80% мінімальної заробітної плати на день виплати;

придбання канцтоварів, оргтехніки та обладнання для устаткування ро�
бочого місця, необхідного для здійснення статутної діяльності;

оренда приміщень за умови знаходження організації в одному примі�
щенні (без надання вищезазначеного приміщення в суборенду);

оплата комунальних послуг і телефонного зв’язку, поштових послуг,
послуг мережі Інтернет;

транспортне обслуговування, пов’язане з виконанням статутних зав�
дань;

часткова оплата придбання пально�мастильних матеріалів для автомо�
білів, які перебувають на балансі громадських організацій ветеранів та ви�
користовуються для виконання статутних завдань;

оплата поточного ремонту приміщень, які орендують громадські орга�
нізації ветеранів;

друк буклетів та брошур з соціальної, військово�патріотичної тематики,
пов’язаної з діяльністю міської організації.

18.2. Навчання голови та секретаря комітетів з конкурсних торгів (не
більш як дві особи) громадських організацій інвалідів та благодійних ор�
ганізацій, що здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг в установлено�
му законом порядку.

18.3. Проведення заходів із відзначення державних, релігійних свят,
визначних та пам’ятних дат.

18.4. Проведення конференцій, зборів, “круглих столів”, виставок, ве�
чорів відпочинку на території Києва та Київської області (придбання при�
зів, пам’ятних знаків, подарункових наборів).

18.5. Проведення заходів, пов’язаних із патріотичним вихованням мо�
лоді (уроки мужності, екскурсії, спортивні змагання, туристичні походи),
придбання призів, пам’ятних знаків, подарункових наборів.

18.6. Передплата громадським організаціям періодичних видань, в то�
му числі для окремих категорій киян.

19. Бюджетні кошти надаються на конкурсній основі міській або район�
ній громадській організації жінок, багатодітних сімей та іншим громад�
ським та благодійним організаціям, які надають соціальні послуги киянам
(та які пройшли конкурсний відбір), і можуть бути використані для забез�
печення реалізації соціальних проектів та акцій відповідно до погоджених
з Управлінням у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) та районною в місті Києві державною адміністрацією проектів пла�
нів використання бюджетних коштів.

20. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
20.1. Проведення заходів за статтями витрат, які здійснюються за ра�

хунок видатків інших бюджетів.
20.2. Оплату послуг організації�посередника з підготовки та проведен�

ня заходу.
20.3. Оплату банкетів та фуршетів.
21. Розподіл бюджетних коштів для надання фінансової підтримки з

бюджету міста Києва для міських громадських та благодійних організацій,
зазначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється на підставі наказу
Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) відповідно до пунктів 16�19 цього Порядку, на основі протоколу Комі�
сії з конкурсного відбору в межах бюджетних асигнувань, передбачених в
бюджеті м. Києва на відповідний рік на виконання міської цільової програ�
ми “Соціальне партнерство” на 2011�2015 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410.

22. Розподіл бюджетних коштів для надання фінансової підтримки з
бюджету міста Києва для районних громадських та благодійних організа�
цій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється на підставі розпо�
рядження районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до
пунктів 16�19 цього Порядку за результатами конкурсного відбору, про�
веденого районною Комісією з конкурсного відбору, в межах бюджетних
асигнувань, передбачених в бюджеті м. Києва на відповідний рік на вико�
нання міської цільової програми “Соціальне партнерство” на 2011�2015
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011
року № 23/5410.

23. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюдже�
ту здійснюється в установленому законодавством порядку.

24. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійсню�
ються у порядку, встановленому Державною казначейською службою
України.

25. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про вико�
ристання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради Г.Герега

Про затвердження освітнього проекту 
“Стандарт столичної освіти”

Рішення Київської міської ради № 314/9371 від 22 травня 2013 року
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 25 Закону України “Про столицю Укра'

їни — місто'герой Київ”, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України “Про загальну се'
редню освіту”, Закону України “Про позашкільну освіту”, Закону України “Про професійно'технічну освіту”, Державної національ'
ної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 03 листопада 1993 року № 896
“Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”)”, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердже'
ної рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 “Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року”, з метою розвитку гармонійної та успішної особистості шляхом виявлення її природних здібностей, розкриття потенціалу та
формування життєвих компетентностей Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити освітній проект “Стандарт столичної освіти”, що додається.
2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови'секретар Київради
Г. Герега

Додаток до рішення Київської міської ради
від 22.05.2013 р. № 314/9371

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ "СТАНДАРТ СТОЛИЧНОЇ ОСВІТИ"

Розділ І. Загальні положення.
1.1. Освітній проект “Стандарт столичної освіти” (далі — Стандарт) —

це система забезпечення якості дошкільної, загальної середньої, поза�
шкільної, професійно�технічної освіти у навчальних закладах незалежно
від форми власності, відповідно до національних та міжнародних освітніх
стандартів з урахуванням регіонального компоненту.

1.2. Зміст Стандарту визначається сукупністю показників, які є
обов’язковими для досягнення якості дошкільної, загальної серед�
ньої, позашкільної та професійно�технічної освіти у навчальних за�
кладах міста Києва та механізмів, завдяки яким вони реалізовувати�
муться.

1.3. У цьому Стандарті наведені терміни та скорочення використовую�
ться у таких значеннях:

показники — це вимоги до кадрових, фінансових, матеріально�техніч�
них та інших умов реалізації державних освітніх стандартів у столиці;

механізм — це спосіб організації та забезпечення ефективного функ�
ціонування освіти відповідно до державних освітніх стандартів та потреб
громади міста Києва;

ДНЗ — дошкільний навчальний заклад;
ЗНЗ — загальноосвітній навчальний заклад;
ПНЗ — позашкільний навчальний заклад;
ПТНЗ — професійно�технічний навчальний заклад.

1.4. Завданням Стандарту є визначення показників і механізмів, спря�
мованих на:

1.4.1. Забезпечення рівного доступу мешканців столиці до національ�
них та світових освітніх, інформаційних, наукових та культурних ресурсів і
технологій.

1.4.2. Досягнення якісної освіти у навчальних закладах столиці.
1.4.3. Забезпечення високого рівня безпеки і комфорту учасникам на�

вчально�виховного процесу.
1.4.4. Удосконалення системи планування та фінансування,

спрямованих на раціональне використання всіх видів ресурсів сто�
лиці.

1.4.5. Підвищення престижу професії педагога.
1.4.6. Розвиток державно�громадської системи управління освітою

столиці.
1.4.7. Створення сучасних систем пошуку і передачі статистичної та

соціально важливої інформації.
1.4.8. Інтеграція столичної освіти у світовий освітній простір.
1.5. Інтегративним результатом впровадження Стандарту буде ство�

рення:
1.5.1. Гнучкої, ефективної системи забезпечення управління освітою

столиці.
1.5.2. Ефективного використання ресурсів столиці.

1.5.3. Освітнього розвивального середовища, що забезпечує: високо�
якісну дошкільну, загальну середню, позашкільну та професійно�технічну
освіту; доступність та відкритість освітніх, інформаційних, наукових та
культурних ресурсів; безпеку життєдіяльності учасників навчально�вихов�
ного процесу.

1.6. Впровадження Стандарту здійснюватиметься до 2025 року по�

етапно відповідно до схеми освітнього проекту “Стандарт столичної осві�
ти” з урахуванням можливостей столичного бюджету та залученням поза�
бюджетних коштів, інвестицій:

1.6.1. Перший етап 2013—2015 роки.
1.6.2. Другий етап 2016—2020 роки.
1.6.3. Третій етап 2021—2025 роки.

СХЕМА ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ “СТАНДАРТ СТОЛИЧНОЇ ОСВІТИ”

Розділ II. Показники Стандарту 
2.1. Реалізація Стандарту здійснюється за напрямками:
2.1.1. Розвиток інфраструктури.
2.1.2. Зміст та організація освітнього процесу.
2.1.3. Створення єдиного інформаційно�комунікаційного простору.
2.1.4. Професіоналізація управління.
2.1.5. Професійний розвиток та соціальний захист працівників освіти.
2.2. Розвиток інфраструктури складається із таких завдань та показни�

ків згідно з таблицею 1:
2.2.1. Забезпечення повного охоплення вихованців та учнів якісною

освітою.
2.2.2. Забезпечення оптимального розвитку мережі навчальних закла�

дів столиці, у тому числі для обдарованих дітей та молоді.
2.2.3. Забезпечення стабільності показника “1 дитина — 1 місце у

ДНЗ” шляхом будівництва нових дошкільних навчальних закладів, віднов�
лення вивільнених з�під оренди та законсервованих приміщень.

2.2.4. Розширення можливості дітей та учнів з особливими потребами
на отримання спеціальної освіти та корекційної допомоги шляхом розвит�
ку інтернатних, інтегрованих, інклюзивних та дистанційних форм навчан�
ня, створення безбар’єрного доступу до навчальних закладів.

2.2.5. Створення умов для розвитку навчальних закладів приватної
форми власності.

2.2.6. Продовження оновлення інфраструктури для збереження здо�
ров’я дітей та розвитку фізичної культури і спорту.

2.2.7. Розширення мережі сучасних навчально�практичних центрів
професійно�технічної освіти галузевого спрямування за участі провідних
виробничих компаній — лідерів галузей економіки.

2.2.8. Проведення термомодернізації будівель міських навчальних за�
кладів, заміни технологічного обладнання для організації безпечного на�
вчально�виховного процесу.

2.2.9. Забезпечення якісним харчуванням та екологічно чистою питною
водою дітей та учнів навчальних закладів столиці.

2.3. Організація освітнього процесу складається із таких завдань та по�
казників згідно з таблицею 2:

2.3.1. Розроблення варіативної складової дошкільної, загаль�
ної середньої, позашкільної та професійно�технічної освіти сто�
лиці.

2.3.2. Удосконалення системи інклюзивної та дистанційної освіти для
дітей�інвалідів столиці.

2.3.3. Розвиток системи роботи з обдарованими дітьми та учнями міста.
2.3.4. Розвиток природничо�математичної освіти у навчальних закла�

дах міста Києва.
2.3.5. Розроблення регіональних підручників, посібників, електронних

посібників, моделей навчання і виховання та їх апробація на базі експери�
ментальних освітніх майданчиків міста.

2.3.6. Розроблення і впровадження систему індикаторів якості освіти
столиці.

2.3.7. Розвиток системи загальноміського зовнішнього оцінювання на�
вчальних досягнень учнів на ступенях: початкова, основна та старша школа.

2.3.8. Участь учнів столиці у міжнародних порівняльних моніторингових
дослідженнях якості освіти: РІSА, ТІМSS, РIRLS, ТІМSS АDVANCED.

2.3.9. Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів міста.
2.3.10. Розвиток психологічної служби у навчальних закладах міста Ки�

єва, у тому числі для профілактики правопорушень з боку учнів та інших
асоціальних явищ.

2.3.11. Забезпечення проходження учнями ПТНЗ міста навчально�ви�
робничої практики та працевлаштування випускників за договорами з під�
приємствами�роботодавцями.

Таблиця 1. Показники розвитку інфраструктури

Показники 2013—2015 2016—2020 2021—2025

1. Забезпечення місць у дошкільних
навчальних закладах за принципом "1 дитина
$ 1 місце у ДНЗ"

85% 95% 100%

2. Розширення мережі спеціальних дошкільних
навчальних закладів

20% 25% 30%

3. Запровадження електронної реєстрації дітей
У ДНЗ

100%

4. Запровадження єдиної системи моніторингу
якості харчування у ДНЗ

100%

5. Запровадження єдиної системи організації та
моніторингу якості харчування у школах$
інтернатах

100%

6. Встановлення стаціонарного обладнання для
забезпечення дітей та учнів екологічно
чистою питною водою

10% 50% 80%

7. Розширення мережі логопедичних пунктів
для дітей дошкільного віку (у % до кількості
ДНЗ)

2% 5% 10%

8. Підготовка актів на користування
земельними ділянками кожному
навчальному закладу комунальної форми
власності (у % до загальної кількості
закладів)

20% 40% 80%

9. Проведення термомодернізації будівель
навчальних закладів на основі
енергозберігаючих технологій (од.)

8 8 10

10. Проведення капітальних ремонтів будівель,
відновлення навчальних закладів (од.)

40 40 50

11. Будівництво нових навчальних закладів (од.) 2 2 2

12. Введення єдиної електронної технологічної
картки дошкільного навчального закладу 
(у % до кількості ДНЗ)

100%

13. Введення єдиної електронної технологічної
картки загальноосвітнього навчального
закладу (у % до кількості ЗНЗ)

100%

14. Введення єдиної електронної технологічної
картки позашкільного навчального закладу
(у % до кількості ПНЗ)

100%

15. Будівництво нових та оновлення діючих
спортивних майданчиків (од.)

10 10 10

16. Збільшення кількості навчальних закладів, в
яких створено умови для інклюзивного
навчання (у % до кількості НЗ)

5% 15% 30%

17. Реорганізація шкіл$інтернатів (од.) 1 1 1

18. Зростання чисельності ЗНЗ природничо$
математичного профілю (од.)

.   2 2 2

19. Оновлення матеріально$технічної бази
навчальних кабінетів з природничо$
математичних дисциплін (фізика, хімія,
біологія) (у % до кількості ЗНЗ)

10% 20% 30%

20. Створення спеціалізованих центрів
професійно$технічної освіти галузевого
спрямування у ПТНЗ (од.)

$ 1 1

21. Введення посади медичної сестри у
загальноосвітних та професійно$технічних
навчальних закладах ( у відсотках до
кількості НЗ)

80% 100%

22. Відкриття нових спортивних шкіл (басейнів,
стадіонів тощо) для дітей та учнів

2 2 2

23. Оновлення матеріально$технічної бази
спортивних залів навчальних закладів
(кількість залів)

40 40 50

24. Оновлення матеріально$технічної бази
навчально$виробничих майстерень ПТНЗ

5 5

Таблиця 2. Показники організації освітнього процесу

№ Показники 2013'2015 2016' 2020 2021'2025

1. Створення єдиної міжвідомчої комплексної інформаційної системи
моніторингу руху учнів, у тому числі з базою даних учнів "групи
ризику", не охоплених навчанням (у % до загальної кількості ЗНЗ)

100% 100% 100%

2. Медичні огляди учнів за місцем навчання 100% 100% 100%

3. Поділ класів на групи для проведення практичних занять з предметів
природничого циклу у спеціалізованих класах (школах) (у % до
кількості класів з поглибленим вивченням фізики, хімії, біології)

50% 100% 100%
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2.4. Створення єдиного інформаційно�комунікаційного простору скла�
дається із таких завдань та показників згідно з таблицею 3:

2.4.1. Створення міського та районних інформаційних освітніх центрів.
2.4.2. Об’єднання всіх навчальних закладів та установ освіти в єдину

інформаційну мережу столиці та її інтегрування у зовнішнє інформаційне
середовище.

2.4.3. Розвиток технологічної інфраструктури оcвіти міста шляхом під�
ключення навчальних закладів та установ освіти до мережі швидкісного
Інтернету.

2.4.4. Створення базових загальноосвітніх навчальних закладів як місь�
ких ресурсних центрів для розвитку освітніх інформаційно�комунікаційних

технологій.
2.4.5. Систематичне оновлення комп’ютерної техніки та її сервісне об�

слуговування.
2.4.6. Створення резерву комп’ютерної техніки для забезпечення віль�

ного доступу до освітніх ресурсів дітей з особливими потребами в місті
Києві, які навчаються вдома.

2.4.7. Створення та систематичне поповнення централізованої міської
медіатеки (електронної бібліотеки) освітніми ресурсами.

2.4.8. Використання комп’ютерної техніки і програмного забезпечення
для: управління діяльністю навчального закладу; розвитку сервісу інфор�
мування батьків та учнів столиці.

№ Показники 2013'2015 2016' 2020 2021'2025

4. Реалізація програми "Київський підручник" (відповідно до
фінансування)

100% 100% 100%

5. Введення посад психолога і соціального педагога з розрахунку: (у %
до кількості навчальних закладів)

30% 60% 100%

6. Працевлаштування випускників ПТНЗ (у % до загальної щорічної
кількості випускників ПТНЗ)

87% 93% 95%

7. Охоплення учнів та дітей інклюзивними та спеціальними формами
навчання (у % до кількості дітей, які потребують спеціальної освіти)

80% 85% 90%

8. Охоплення учнів художньою, музичною творчістю у позашкільних
навчальних закладах (у % до кількості учнів)

38% 40% 45%

9. Охоплення учнів технічною творчістю у позашкільних навчальних
закладах (у % до кількості учнів)

12% 15% 20%

10. Охоплення учнів спортивними школами (у % до кількості учнів) 13% 15% 17%  

11. Забезпечення гарячим харчуванням учнів соціально незахищених
категорій ПТНЗ

100% 100% 100%

12. Забезпечення дієтичним харчуванням учнів загальноосвітніх
навчальних закладів (від потреби)

100% 100% 100%

Таблиця 3. Показники створення єдиного інформаційного простору

2.5. Професіоналізація управління складається із таких завдань та по�
казників згідно з таблицею 4:

2.5.1. Удосконалення системи менеджменту освіти столиці шляхом

впровадження принципів державно�громадського управління, приватно�
державного партнерства тощо.

2.5.2. Розвиток системи моніторингу (збір статистичних даних), аналі�

Показники 2013'2015 2016'2020 2021'2025

1. Створення районних комп'ютерних відділів (центрів) 10

2. Введення посад інженера$електроніка у ЗНЗ (у % до загальної
кількості ЗНЗ)

50% 100% 100%

3. Кількість учнів на 1 комп'ютер 10 8 2

4. Використання системи електронного навчання у навчально$
виховному процесі (крім уроків інформатики)

20% 40% 80%

5. Швидкісний Інтернет у кожному навчальному закладі 100% 100% 100%

6. Створення централізованої міської медіатеки (електронної
бібліотеки) (од.)

1

7. Забезпечення дітей$інвалідів, які навчаються вдома, комп'ютерною
технікою (у відсотках до потреби)

80% 100% 100%

8. Створення селекторної (відео) системи 1

2.6. Професійний розвиток та соціальний захист працівників освіти
складається із таких завдань:

2.6.1. Удосконалити програму підвищення кваліфікації педагогічних
працівників у відповідності до нових Державних стандартів та начальних
програм.

2.6.2. Створити єдину базу педагогів по всіх кваліфікаційних рівнях та
рівнях освіти.

2.6.3. Продовжити муніципальну підтримку і стимулювання праці пра�
цівників освітньої галузі.

2.6.4. Провести реформування організаційної моделі підвищення ква�
ліфікації педагогічних працівників.

2.6.5. Розпочати підвищення кваліфікації молодих спеціалістів за прин�
ципом “100 годин на рік”.

2.6.6. Ввести курси підвищення кваліфікації для педагогів з питань ін�
тегрованого та інклюзивного навчання дітей з особливими потребами до�
шкільного та шкільного віку.

2.6.7. Розробити кваліфікаційні вимоги до педагогів з питань володін�
ня ІКТ технологіями.

Таблиця 4. Показники професіоналізації управління

Показники 2013'2015 2016'2020 2021'2025

1 Запровадження селекторного зв'язку з районними управліннями
освіти та міськими установами (од.)

16

2 Організація навчання та підвищення кваліфікації керівників
навчальних закладів з питань менеджменту освіти один раз на п'ять
років (у % до кількості керівників)

80% 80% 100%

3 Видання щорічного статистичного збірника "Освіта столиці" 4 4 5

4 Введення посад юрисконсультів у районних науково$методичних
центрах

10

Показники 2013'2015 2016'2020 2021'2025

1 Забезпечення педагогічними кадрами 90% 100% 100%

2 Забезпечення стимулюючими диференційованими надбавками
працівників освітньої галузі столиці (у % до кількості працюючих)

100% 100% 100%

3 Підвищення кваліфікації молодих спеціалістів за принципом "100
годин на рік" (один раз на 5 років)

80% 80% 100%

4 Основи інклюзивної освіти кожному педагогу (у відсотках від
кількості педагогів)

80% 80% 100%

5 Щорічний медичний огляд працівників освіти (у відсотках від
кількості працюючих)

100% 100% 100%

6 Виплати на оздоровлення (у відсотках від кількості працюючих) 100% 100% 100%

Розділ III. Механізми реалізації Стандарту
3.1. Механізм реалізації Стандарту включає в собі такі завдання:
3.1.1. Розроблення нових механізмів фінансування навчальних закла�

дів та установ освіти, спрямованих на підвищення якості та доступності
освіти.

3.1.2. Запровадження моделей приватно�державного партнерства та
інвестування в освіту.

3.1.3. Впровадження міських цільових проектів, індивідуальних та ко�
лективних грантів для розвитку навчальних закладів.

3.1.4. Прозоре фінансування через оприлюднення бюджетів навчаль�
них закладів та їх використання.

3.1.5. Розроблення та впровадження сучасної моделі підвищення ква�
ліфікації педагогічних працівників.

3.1.6. Розроблення окремих штатних розписів для столичних навчаль�
них закладів з новими формами навчання (інклюзивна, дистанційна тощо).

3.1.7. Розроблення та впровадження системи матеріального стимулю�
вання працівників освіти столиці.

3.2. Джерела та обсяги фінансування реалізації Стандарту передба�
чаються щороку у бюджеті столиці по галузі “Освіта” та у відповідних місь�
ких цільових програмах 

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

зу та прогнозування у всіх ланках столичної освіти для прийняття управ�
лінських рішень та контролю за їх виконанням.

2.5.3. Запровадження обов’язкового підвищення кваліфікації ке�
рівників навчальних закладів столиці з питань освітнього мене�

джменту.
2.5.4. Розроблення системи стимулюючих надбавок для керівників на�

вчальних закладів столиці.
2.5.5. Видання щорічного збірника освітньої статистики столиці.

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 11 березня 2011 р. № 346 “Про запровадження рейтингової оцінки 

діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій”
Розпорядження № 460 від 4 квітня 2013 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 650 “Про запровадження проведення оцінки резуль'
татів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адмініс'
трацій”, з метою уточнення показників рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи
зміни в структурі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та в межах функцій міс'
цевого органу виконавчої влади:

1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2011 р.
№ 346 “Про запровадження рейтингової оцінки діяльності районних в міс�
ті Києві державних адміністрацій” такі зміни:

У пункті 3 слова “Головному управлінню економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)” замінити словами “Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)”.

2. Затвердити зміни до Порядку проведення рейтингової оцінки діяль�
ності районних в місті Києві державних адміністрацій, затвердженого роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 11 березня 2011р. № 346 “Про запрова�

дження рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій”, що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 04 травня 2012 року № 711 “Про виконання робіт з розробки 
проектно'кошторисної документації та будівельно'монтажних робіт 

з термосанації будівель бюджетної сфери”
Розпорядження № 534 від 12 квітня 2013 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою виконання ро'
біт з термосанації будівель бюджетної сфери, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 04 травня 2012 року
№ 711 “Про виконання робіт з розробки проектно�кошторисної докумен�
тації та будівельно�монтажних робіт з термосанації будівель бюджетної
сфери” наступні зміни:

1.1. Пункт 1 розпорядження викласти в наступній редакції:
“1. Визначити замовником виконання робіт з розробки проектно�кош�

торисної документації та будівельно�монтажних робіт з термосанації буді�
вель бюджетної сфери згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 до роз�
порядження, комунальне підприємство “Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва”
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (далі КП “ГВП”)”.

1.2. Пункт 3 розпорядження виключити.
1.3. Пункт 4 викласти в наступній редакції:
“4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

за необхідності подати до Департаменту економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пунк�
ті 1 цього розпорядження, до програм економічного і соціального розвит�
ку м. Києва на 2013 рік та наступні роки за рахунок коштів міського бю�
джету та інших джерел”.

1.4. У пункті 6 розпорядження слова “Головному управлінню комуналь�
ної власності м. Києва” замінити словами “Департаменту комунальної
власності м. Києва”.

1.5. У додатку 1 до розпорядження в назві переліку об’єктів слова “для
виконання робіт” замінити словами “та будівельно�монтажних робіт”.

1.6. Додаток 2 до розпорядження виключити.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова
О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 28 травня 2010 року № 388
Розпорядження № 537 від 12 квітня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 09 квітня 2010 року
№ 533/2010 “Про Раду регіонів”, рішення Київської міської ради від 15 травня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у зв’язку із кадровими змінами:

1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 28 травня 2010 року

№ 388 “Про Раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування міста Києва” такі зміни:

1.1. Заголовок викласти у такій редакції: “Про Регіональну раду міста
Києва”.

1.2. У тексті слова “Раду з питань взаємодії місцевих органів виконав�
чої влади та органів місцевого самоврядування міста Києва” замінити
словами “Регіональну раду міста Києва”.

2. Затвердити зміни до Положення про Раду з питань взаємодії місце�
вих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування м. Ки�
єва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 травня 2010 ро�
ку № 388 “Про Раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої вла�
ди та органів місцевого самоврядування міста Києва”, що додаються,

3. Затвердити зміни до складу Ради з питань взаємодії місцевих орга�

нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування м, Києва, за�
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 28 травня 2010 року № 388
“Про Раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та орга�
нів місцевого самоврядування міста Києва” у редакції, що додається.

4, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О.Г.

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
12.04.2013 № 537

Зміни до Положення про Раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування м. Києва, затвердженого розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 28 травня 2010 року № 388

1. Заголовок викласти у такій редакції: “Про Регіональну раду міста Ки�
єва”.

2. У тексті слова “Рада з питань взаємодії місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування м. Києва” у всіх відмінках за�
мінити словами “Регіональна рада міста Києва” у відповідних відмінках.

3. Абзац третій пункту 6 Положення викласти в такій редакції: “Вико�

навчим секретарем Ради є директор Департаменту суспільних комуніка�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації)”.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської nдержавної адміністрації)
28 лютого 2010 року № 388

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

12.04.2013 № 537)

Склад Регіональної ради міста Києва

Попов Олександр Павлович голова Київської міської державної адміністрації, голова
Хонда Марина Петрівна директор Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації), виконавчий секретар
Пузанов Олександр Геннадійович заступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Герега Галина Федорівна заступник Київського міського голови — секретар Київради (за згодою)
Голубченко Анатолій Костянтинович заступник голови Київської міської державної адміністрації
Крамаренко Руслан Михайлович заступник голови Київської міської державної адміністрації
Корж Віктор Петрович заступник голови Київської міської державної адміністрації
Кучук Михайло Ілліч заступник голови Київської міської державної адміністрації
Качкан Олег Володимирович голова постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних

зв’язків та інформаційної політики (за згодою)
Дмитрук Юрій Павлович заступник голови постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних,

міжнародних зв’язків та інформаційної політики (за згодою)
Васько Олександр Андрійович депутат Київської міської ради (за зголою)
Клюс Олександр Васильович депутат Київської міської ради  (за зголою)
Шлапак Алла Василівна голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики (за згодою)
Антонов Василь Іванович голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Бондар Юрій Іванович голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Вітковський Сергій Іванович голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Зімін Сергій Георгійович голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Костюченко Вадим Костянтинович перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Крушановський Сергій Іванович перший заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Курінний Юрій Юрійович голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Луцький Максим Георгійович голова Солом’янської районної в місті Києві Державної адміністрації
Сущенко Сергій Миколайович голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Шевчук Олександр Семенович голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Бурмака Марина Петрівна голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській держав�

ній адміністрації)
Заступник голови — керівник апарату

О. Пузанов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 12 липня 2013 року

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 12 квітня 2007 року № 433 
“Про розробку проектної документації на реконструкцію мережі міської 

дощової каналізації на території, що прилягає до Свято'Успенської Києво'
Печерської Лаври у Печерському районі”

Розпорядження № 559 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 34

Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою виконання реконструкції мережі міської дощової каналіза'
ції на території, що прилягає до Свято'Успенської Києво'Печерської Лаври у Печерському районі, в межах функцій органу місце'
вого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 12 квітня 2007 року № 433 “Про розробку проектної документа�
ції на реконструкцію мережі міської дощової каналізації на території, що
прилягає до Свято�Успенської Києво�Печерської Лаври у Печерському
районі”, виклавши його в новій редакції:

“Про реконструкцію мережі міської дощової каналізації на території,
що прилягає до Свято�Успенської Києво�Печерської Лаври у Печерсько�
му районі 

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”,
статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 34 Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою відведен�
ня дощових стічних вод з території міської забудови, від споруд водо�
відведення на території Свято�Успенської Києво�Печерської Лаври у Пе�
черському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та рекон�
струкцію мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до
Свято�Успенської Києво�Печерської Лаври у Печерському районі.

2. Замовником розробки проектно�кошторисної документації та рекон�
струкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до
Свято�Успенської Києво�Печерської Лаври у Печерському районі, визна�
чити комунальну корпорацію “Київавтодор”.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити у встановленому законодавством порядку на конкурс�

них торгах генеральні проектну та будівельну організації для проектуван�
ня та реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, що
прилягає до Свято�Успенської Києво�Печерської Лаври у Печерському
районі.

3.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації, про�
ведення її експертизи та затвердження в установленому законодавством
порядку.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки�
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051.

3.5. В установленому порядку розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС
України в м. Києві схему організації дорожнього руху на період рекон�
струкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до
Свято�Успенської Києво�Печерської Лаври у Печерському районі.

3.6. Під час укладання замовником договору підряду на реконструкцію
об’єкта обов’язково передбачати умови щодо надання підрядником га�
рантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об’єкта.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки про�
ектно�кошторисної документації та реконструкції мережі міської дощової
каналізації на території, що прилягає до Свято�Успенської Києво�Печер�
ської Лаври у Печерському районі, до програм економічного і соціально�
го розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.”.

Голова
О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 лютого 2008 року

№ 203 “Про реконструкцію вул. Горького”
Розпорядження № 558 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини
4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з реконструкції вул. Горького, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 лютого 2008 року
№ 203 “Про реконструкцію вул. Горького”:

І. Впункті 1 слова та цифри “в 2007—2012 роках” виключити.
2. Підпункт 3.7 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.7. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки�

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051”.

3. Пункт 4 викласти в новій редакції:
“4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки про�
ектно�кошторисної документації та реконструкції вул. Горького до про�
грам економічного і соціального розвитку м, Києва на 2013 та наступні
роки”.

Голова
О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 08 червня 2007 року № 665 

“Про утворення міської координаційної ради з розв’язання проблем, 
пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним громадянам”

Розпорядження № 550 від 16 квітня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей” та у зв’язку зі змінами у

персональному складі міської координаційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним
громадянам:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 08 червня 2007 року № 665 “Про утворення міської коорди�
наційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної
допомоги бездомним громадянам”:

1.1. У заголовку та пунктах 1, 2 розпорядження слова “громадянам”
замінити словами “особам”.

1.2. Пункт 4 розпорядження викласти у такій редакції:
“4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків”.

2. Затвердити зміни до складу міської координаційної ради з роз�
в’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним
громадянам, затвердженого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 08 червня 2007 року № 665 (в редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації від 04 квітня 2011 року № 461), виклавши його в новій ре�
дакції, що додається.

3. Затвердити зміни до Положення про міську координаційну раду з
розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездом�
ним громадянам, затвердженого розпорядженням Київської міської дер�
жавної адміністрації від 08 червня 2007 року № 665, що додаються.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
16.04.2013 № 550

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЬКУ КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ З РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ВСЕБІЧНОЇ ДОПОМОГИ БЕЗДОМНИМ ГРОМАДЯНАМ

1. У заголовку та тексті Положення слова “бездомні громадяни” у всіх
відмінках замінити словами “бездомні особи” у відповідних відмінках.

2. У тексті Положення слова “Київська міська державна адміністрація”
у всіх відмінках замінити словами “виконавчий орган Київської міської ра�
ди (Київська міська державна адміністрація)” у відповідних відмінках.

3. Підпункт З пункту 4 Положення викласти у такій редакції:
“3) розгляд звернень місцевих органів виконавчої влади, місцевого са�

моврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань

своєї компетенції та відповідна координація їх діяльності стосовно робо�
ти з бездомними особами;”.

4. Підпункт 6 пункту 4 Положення викласти у такій редакції:
“6) забезпечує висвітлення в засобах масової інформації своєї діяльно�

сті та проводить інформування населення щодо роботи в місті Києві з
бездомними особами;”.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації

08 червня 2007 року № 665
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 16.04.2013 № 550

Склад міської координаційної ради з розв’язання проблем, 
пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним особам

Корж Віктор Петрович заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова координаційної ради
Шлапак Алла Василівна голова постійної комісії Київської міської ради з питань гуманітарної політики, співголова координа�

ційної ради (за згодою)
Костюренко Тетяна Миколаївна директор Департаменту соціальної політики, заступник голови координаційної ради
Назаренко Світлана Петрівна заступник директора Департаменту соціальної політики — начальник управління у справах інвалідів

та людей похилого віку, секретар координаційної ради
Алієва Людмила Алієвна представник громадської організації "Народна допомога” (за згодою)
Бодик Анатолій Васильович заступник директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
Буркаль Сергій Дмитрович заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Вовк Володимир Семенович заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Давиденко Віктор Іванович перший заступник голови Шевченківської районі в місті Києві державної адміністрації
Дейнега Ольга Петрівна заступник голови Дніпровської районної державної адміністрації в місті КиєвіІ
Денисенко Володимир Миколайович перший заступник директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Дзюба Василь Марковим заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Загородній Володимир Васильович радник Департаменту охорони здоров’я
Костюченко Вадим Костянтинович перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Лащенко Тетяна Анатоліївна начальник відділу Департаменту фінансів
Міщенко Валентина Миколаївна заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Мориненко Олег Ігорович заступник начальника управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутріш�
ніх справ України в місті Києві (за згодою)

Назаренко Василь Васильович голова координаційної ради громадських організацій м. Києва (за згодою)
Отрок Надія Дмитрівна заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Пропащев Олександр Віталійович заступник начальника Головного управління Держсанепідемслужби у м. Києві (за згодою)
Савицька Олена Володимирівна заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Федоренко Олександр Анатолійович заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Шарко Ірина Миколаївна заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора 
для встановлення у м. Києві аеростатичного атракціону “Аероліфт” 

з використанням цокольної частини атракціону “Веселі гірки”
Розпорядження № 553 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 “Про затвердження Положення про порядок
проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна'
чення, незавершеного будівництва, інженерно'транспортної інфраструктури міста Києва” та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 червня 2012 року № 1074 “Про проведення конкурсів із
залучення інвесторів для реалізації інвестиційних проектів”, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора для вста�
новлення у м. Києві аеростатичного атракціону “Аероліфт” з використан�
ням цокольної частини атракціону “Веселі гірки” (протокол постійно ді�
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів�
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлово�
го призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної ін�
фраструктури міста Києва від 06 березня 2013 року № 34/2013) Товари�
ство з обмеженою відповідальністю “АЕРОЛІФТ УКРАЇНА”.

2. Визначити, що замовником здійснення заходів зі встановлення об’�
єкта інвестування є комунальний заклад “Парк культури та відпочинку
“Гідропарк”.

3. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти відповід�
ний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра�
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова
О. Попов

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора 
до облаштування Міського дозвільного центру міста Києва, 

районних дозвільних центрів міста Києва 
та центрів надання адміністративних послуг програмно'технічним 

комплексом самообслуговування для здійснення оплати 
за надані адміністративні послуги

Розпорядження № 554 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 “Про затвердження Положення про порядок

проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна'
чення, незавершеного будівництва, інженерно'транспортної інфраструктури міста Києва” та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 вересня 2012 року № 1573 “Про проведення інвестицій'
ного конкурсу із залучення інвестора до облаштування Міського дозвільного центру міста Києва, районних дозвільних центрів міс'
та Києва та центрів надання адміністративних послуг програмно'технічним комплексом самообслуговування для здійснення опла'
ти за надані адміністративні послуги”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до облаш�
тування Міського дозвільного центру міста Києва, районних дозвільних
центрів міста Києва та центрів надання адміністративних послуг програм�
но�технічним комплексом самообслуговування для здійснення оплати за
надані адміністративні послуги (протокол постійно діючої конкурсної комі�
сії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза�
вершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста
Києва від 14 березня 2013 року № 35/2013) товариство з обмеженою від�
повідальністю “МІЖНАРОДНІ ІНФОРМТЕХНОЛОПЇ”.

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти відповід�
ний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра�
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова
О. Попов

Про проектування та реабілітацію пішохідної зони від Поштової площі 
до Паркового (Пішохідного) мосту через річку Дніпро у місті Києві

Розпорядження № 576 від 19 квітня 2013 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання указів Президента України від 10

листопада 2009 року № 915/2009 “Про відзначення в Україні 1025'річчя хрещення Київської Русі” та від 21 січня 2013 року
№ 34/2013 “Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025'річчя хрещення Київської Русі”, з метою від'
значення в Україні у 2013 році 1025'річчя хрещення Київської Русі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити проектування та реабілітацію пішохідної зони від По�
штової площі до Паркового (Пішохідного) мосту через річку Дніпро у
місті Києві.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, визначити комунальне підприємство “Дирекція реставраційно�
відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) (далі — КП “Дирекція реставрацій�
но�відновлювальних робіт”).

3. КП “Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт”:
3.1. Отримати вихідні дані на проектування реабілітації об’єкта.
3.2. Відповідно до законодавства України в сфері державних закупі�

вель визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації
для виконання  робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження.

3.3. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 січня 2008 року
№ 1051/1051.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

3.5 Під час укладення замовником договору підряду на здійснення ро�
біт передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості викона�

них робіт та встановити гарантійні строки експлуатації елементів благо�
устрою.

3.6. У разі необхідності забезпечити встановлення огорожі, відповідних
знаків, освітлення та безпечний рух пішоходів на період виконання буді�
вельних робіт.

3.7. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади у сфері
охорони культурної спадщини — Міністерства культури України, місцево�
го органу у сфері охорони культурної спадщини — Управління охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на проведення робіт.

4. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, до програм економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 12 грудня 2012 року № 2223 “Про реконструкцію східців з Пейзажної алеї
до урочища Гончарі — Кожум’яки у Подільському районі”

Розпорядження № 573 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи

протокол № 29/2012 від 21.12.2012 засідання постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівниц'
тва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно'
транспортної інфраструктури міста Києва, з метою приведення до належного технічного стану східців з Пейзажної алеї до урочи'
ща Гончарі — Кожум’яки у Подільському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 грудня 2012 року
№ 2223 “Про реконструкцію східців з Пейзажної алеї до урочища Гонча�
рі — Кожум’яки у Подільському районі”:

1. У підпункті 3.1 пункту 3 слова “, на конкурсних торгах” виключити.
2. Пункт 4 викласти в новій редакції:

“4. Взяти до відома, що фінансування проектних робіт та робіт з рекон�
струкції східців з Пейзажної алеї до урочища Гончарі — Кожум’яки у Поділь�
ському районі буде здійснюватися за кошти — ТОВ “Андріївський плаза”.”.

Голова
О. Попов

Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 06 грудня 2012 року № 2181 “Про прийняття до сфери 
управління виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) об’єктів 
залізнично'автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві

Розпорядження № 600 від 23 квітня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Дирекції з будівництва

залізнично'автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві (лист від 13 лютого 2013 року № Дн'6'6/165), з метою на'
дійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У графі 2 позиції 9 додатка 2 до розпорядження виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
06 грудня 2012 року № 2181 “Про прийняття до сфери управління вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) об’єктів залізнично�автомобільного мостового переходу через
р. Дніпро у м. Києві” слова “ПАТ “АК “Київводоканал” замінити словами
“Комунальне підприємство “Шляхово�експлуатаційне управління по ре�

монту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них “Магіс�
траль”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 12 липня 2013 року

У художньому музеї
презентували мистецтво
останніх 50 років
Новий проект став логічним продовженням постійної експозиції
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

До цьо о мистецтво ХХ
століття Національном
х дожньом м зеї за інч -
валось почат ом 1980-х
ро ів. Цілісн та повн
артин напрям ів, творчих
індивід альностей та ви-
значних явищ мистець о о
життя раїни по ли ана
відтворити вистав а "Пе-
ре они з часом: Мистецтво
1960-х — почат 2000-х
ро ів". Вона знайомить я
із ласи ами нової хвилі,
та і з молодими х дожни-
ами, що здійснювали свої
прое ти в стінах м зею.

Зали з творами Олександра Му�

рашка, представниками мистецтва

українського авангарду 1910�20�х ро�

ків, школи монументального живо�

пису 1920�30�х років на чолі з Ми�

хайлом Бойчуком, мистецтва соці�

ального реалізму 1940�50�х років від�

тепер продовжує нова експозиція з

фондів музею. Куратор виставки

Оксана Баршинова спробувала пока�

зати історію мистецтва другої поло�

вини ХХ — початку ХХІ століть, ви�

будувати лінію сучасного українсько�

го мистецтва, яке прагне бути адек�

ватним часу і залишається чутливим

до особистих проблем і традицій. У

проекті "Перегони з часом: Мистец�

тво 1960�х — початку 2000�х років"

представлено близько 100 творів жи�

вопису, графіки, скульптури, об'єк�

тів, фотографії та відеодокументації

перформансів, що проходили в музеї.

"Ми є традиційним музеєм, і бага�

то людей приходять сюди побачити

твори Мурашка, Пимоненка, іконо�

пис,— розповіла Оксана Баршинова

"Хрещатику".— В той же час ми ро�

зуміємо, що мистецтво — це розви�

ток в часі, і хочемо показати ті колі�

зії, повороти, які пережив україн�

ський арт за останні 50 років". Умов�

но виставку можна поділити на три

блоки: це представники "неофіцій�

ного мистецтва" 1960�80�х років, що

протистояло соцреалізму (Григорій

Гавриленко, Олександр Дубовик,

Іван Марчук, Анатолій Лимарєв,

Карло Звіринський). Далі — роботи

так званого "Живописного заповід�

ника", творчого угрупування, до

якого належать Тіберій Сільваші,

Микола Кривенко, Анатолій Кри�

волап, Олександр Животков.

В останньому залі представлено

актуальне мистецтво молодих ху�

дожників, які часто звертаються і до

мультимедійних засобів. Напри�

клад, спеціальний відеопроект

"14.06.13" Івана Світличного, при�

свячений переосмисленню часу та

місця музею у міському просторі. 24

години на даху музею художник зні�

мав на відео небо, яке відвідувачі

можуть побачити на екрані великого

сучасного телевізора. Таке бачення

зовнішнього життя музею, на думку

автора, налаштовує сприйняття на

усвідомлення планетарних явищ.

Завершуючи експозицію, робота

створює своєрідне метафізичне "вік�

но" у майбутнє.

"Українське мистецтво балансує

між раціональним підходом, прита�

манним класичному мистецтву, та

архаїчним, ірраціональним, зумов�

леним національною традицією",—

впевнена Оксана Баршинова. Таку

ірреальність реального ілюструють

твори Олега Голосія (в центрі його

роботи "Очі" — жах несвідомого),

Олександра Гнилицького, Арсена

Савадова... Окрему групу складають

відеодокументації перформансів,

які проходили в музеї в 2011�2012

роках. Зокрема це "Спляча красуня"

Тараса Полатайка, серія перфор�

мансів "Заручник в НХМУ".

У п'ятницю виставку доповнить

розширена експозиція творів худож�

ника Романа Сельського до 110�річ�

чя від дня народження митця. За�

вдяки йому львівська школа коло�

ризму на рівні з прибалтійською у

1960�70�х роках вважалась однією з

найсильніших у Радянському Союзі.

Також в рамках проекту плануються

кураторські екскурсії, тематичні

лекції та круглий стіл "Мистецтво

XX століття: напрямки осмислення і

репрезентації".

"Перегони з часом: Мистецтво
1960�х — початку 2000�х років"

Коли: до 8 вересня 2013 року, гра�

фік роботи: середа, четвер, неділя —

з 10.00 до 17.00, п'ятниця — з 12.00

до 19.00, субота — з 11.00 до 18.00,

понеділок та вівторок — вихідні

Де: Національний художній музей

України, вул. Грушевського, 6

Вартість квитка: 20 грн., для сту�

дентів 10 грн., для школярів і пен�

сіонерів 5 грн

Сімейний відпочинок з піском
та кавою
У столиці представили
школу пісочної анімації

Школа пісочної анімації

"Академія дитячих емоцій"

покликана створити спіль�

ний простір для заняття усі�

єю родиною. Цей проект за�

початкував благодійний

фонд "Ліга меценатів гуман�

ного дитинства" спільно з

центром сучасного мистец�

тва "М17".

За словами президента

благодійного фонду "Ліга

Меценатів Гуманного Ди�

тинства" Олени Кайдан, та�

кі заняття допомагають від�

лучити дітей від комп'юте�

ра, прищепити їм "ген" при�

родності. "Це своєрідна арт�

терапія, вона сприяє покра�

щенню ситуації в родині,—

говорить вона.— Малюван�

ня дає можливість кожному

відчути себе дитиною, для

цього не потрібні якісь про�

фесійні навички. Ще у

XVIII столітті дівчата, від�

почиваючи ввечері від робо�

ти, сідали за стіл, розсипали

молоту каву та малювали.

Таким чином вони заспоко�

ювались".

Метод малювання на піс�

ку заснований на терапії

fleur relax. Він включає кла�

сичну модель сім'ї, розвиває

інтуїцію, відчуття внутріш�

нього ритму, емоції та по�

чуття. Крім екобезпечного

вулканічного піску, може

використовуватися також

молота кава, манна крупа.

"Я займаюся з дітьми каз�

котерапією, сама пишу каз�

ки,— розповіла "Хрещатику"

художниця Світлана Коно�

щук.— Ми разом вигадуємо

історію, потім малюємо її на

пісочній установці. Таке за�

няття допомагає розвивати

моторику, фантазію. Групова

робота ефективніша, бо ж

дітлахи повторюють один за

одним, виправляють".

Планується, що заняття у

школі пісочної анімації роз�

почнуться з 1 вересня, пер�

шою локацією стане центр

сучасного мистецтва "М17".

Проводити їх будуть спеці�

ально навчені педагоги як у

індивідуальному порядку,

так і в групах, залежно від ві�

кової категорії, кількості за�

нять і рівня підготовки

охочих. По закінченні "Ака�

демії дитячих емоцій" всі уч�

ні отримають сертифікати.

Крім того, організатори ма�

ють амбітні плани відкрити

дитячі школи у Львові та в

"Артеку"

Розвито раїнсь о о мистецтва від 1960-х ро ів до нашо о час відвід вачі мож ть оцінити на власні очі
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Малювання на піс — не лише захоплююче творче заняття, а й вид арт-терапії

Х К О Л О М І Є Ц Ь
Т Р О Я У А Н Д И Ф
Т Е М Р Я В А В И Р В А

Щ И Р Б А Н К Е Т
П А У З А Ч О Л О Р А
О Т С К О В Н І Р Е
Л И Т А В Р И Д І Є Т А
О К А А К Р Г Р А

Відповіді на сканворд 

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Малювання на піс стало широ овідомим в
нашій раїні завдя и переможниці першо о
сезон шо "У раїна має талант" Ксенії Си-
моновій. Втім, це не просто розва а, а й
метод арт-терапії, що допома ає зняти на-
пр ження та розвиває вн трішній потенціал
людини. Вже восени спроб вати себе пі-
сочній анімації змож ть всі охочі.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ) СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Поштова і еле тронна адреса:
01013, м. Київ, в л. Промислова, 4,
tec6@kievenergo.com.ua

2. Місце розташ вання площадо (трас) б дівництва (варіанти)
ТЕЦ-6, існ ючий хімічний цех оловно о орп с
02660, У раїна, м. Київ, в л. П хівсь а, 1А

3. Хара теристи а діяльності (об'є та)
ТЕЦ-6 забезпеч є потреби споживачів тепловою
та еле тричною енер ією, хімічний цех ТЕЦ-6 під отовляє вод необхідної
я ості для ведення техноло ічно о процес
(орієнтовно за об'є тами-анало ами, належність до об'є тів, що становлять підвищен е о-
ло ічн небезпе , наявність транс ордонно о вплив )

Технічні і техноло ічні дані знесолена вода —
витрата від 40 до 150 м3/ од, пі ова прод тивність 200 м3/ од
(види та обся и прод ції, що виробляється, термін е спл атації) термін е спл атації об-
ладнання, що встановлюється — 30 ро ів.

4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності
Ре онстр ція схеми станов и по знесоленню води ви он ється на підставі
Розпорядження Кабінет Міністрів У раїни від 08.09.2004 р. № 648-р "Про за-
ходи щодо ре онстр ції та модернізації теплоеле тростанцій і теплоеле тро-
централей період до 2020 ро " з метою:
- отримання знесоленої води стабільно висо ої я ості відповідно до встанов-

лених норм;
- с орочення е спл атаційних витрат на реа енти, іонообмінні смоли та ре-

монт обладнання;
- зниження не ативно о вплив на нав олишнє середовище за рах но с о-

рочення іль ості відпрацьованих іонообмінних смол;
- заміна морально та фізично застаріло о обладнання на обладнання техно-

ло ічні параметри я о о відповідають вимо ам чинно о природоохоронно о
за онодавства

Ре онстр ція б де ви онана відповідно до чинних норм, правил та стандар-
тів зо рема вимо чинно о природоохоронно о за онодавства

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних додат ово о відвод земельної ділян и під ре онстр цію не

потрібно, в зв'яз з тим, що обладнання встановлюється в існ ючом при-
міщенні хімічно о цех ТЕЦ-6
(площа земель, що вил чаються в тимчасове і постійне ви ористання, вид ви ористан-
ня)

- сировинних передбачено постачання автомобільним транспортом та заліз-
ничними оліями
(види, обся и, місце розроб и і видоб т , джерела одержання)

- енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло) не потрібно (для хімічно о
цех )
(види, обся и, джерела) обся и витрати палива для отлів ТЕЦ-6 не змінюються

- водних існ ючі джерела вихідної води ТЕЦ-6. Обся споживання технічної
води із р. Десен а зменш ється:
існ ючі витрати води для системи при от вання додат ової води: 6889700
м3/рі , після ре онстр ції: витрати води — 436800 м3/рі середні, 1300000
м3/рі — ма симальні.
(обся и, необхідна іль ість, джерела водозабезпечення)

- тр дових Ре онстр ція при б дівельно-монтажних роботах б де ви она-
на силами раїнсь их б дівельних та монтажних ор анізацій. Е спл атація
здійснюється за рах но існ ючо о е спл атаційно о персонал ТЕЦ-6

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації)
Забезпеч є Замовни , з ви ористанням існ ючих автомобільних дорі

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами
Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності становлені відповідними
дозволами на ви иди, с иди та поводження з відходами.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за
варіантами

Передбачення заходів по інженерном захист територій і спор д в додато до
існ ючих не потреб ється

9. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації)
на нав олишнє середовище:

лімат і мі ро лімат Не впливає
повітряне позитивний вплив за рах но ви лючення ви идів парів азотної

ислоти
водне позитивний вплив за рах но зменшення засолених сто ів
ґр нт Не впливає
рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти Не впливає
нав олишнє соціальне середовище (населення) Не впливає
нав олишнє техно енне середовище Не впливає

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання,
тилізації, знеш одження або безпечно о захоронення
Поводження з відходами виробництва здійснюється відповідно до вимо За он

У раїни "Про відходи" і Інстр ції щодо поводження з відходами СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ"
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". Збільшення іль ості та номен лат ри відходів не очі ється.

11. Обся ви онання ОВНС З ідно з ДБН А.2.2-1-2003

12. Участь ромадсь ості Участь ромадсь ості передбачена з ідно заплано-
ваних заходів Замовни а з рах ванням в подальшом ромадсь ої д м и.

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС, подачі пропозицій)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"
( од ЄДРПОУ 03359658,

місцезнаходження: 04123, м. Київ, в л. Осиповсь о о, б д. 1-А)

повідомляє всіх о о це стос ється про втрат ори інал Свідоцтва про
право власності на майновий омпле с серія МК № 010008072, розташо-
ваний по в л. Виш ородсь а, 45 (виробничо-лабораторний орп с (літ. Г)
пл. — 593,90 в.м), видано о 25.12.03 р. Головним правлінням
ом нальної власності м. Києва Ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) ВІДКРИТОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" (далі-Свідоцтво),
правонаст пни ом прав та обов'яз ів я о о є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" та про втрат ори інал
Реєстраційно о посвідчення на зазначений майновий омпле с, видане 5
січня 2004 Київсь им місь им бюро технічної інвентаризації та реєстрації
права власності на об'є ти нер хомо о майна про що записано
реєстраційній низі № 16з-152 за реєстровим № 906з (далі —
Реєстраційне посвідчення). Зазначене Свідоцтво та Реєстраційне
посвідчення вважати недійсним.

До ва и редиторів!
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОРПОРАТИВНА

ДОПОМОГА" (ідентифі аційний од 36867478) припиняє діяльність в рез льтаті
приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ ЮНІВЕРСАЛ
ЛОДЖИСТІК ЛІМІТЕД".

Стро лі відаційної процед ри: два місяця з момент оп блі вання
повідомлення про прийняття рішення про припинення діяльності Товариства з
обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОРПОРАТИВНА ДОПОМОГА" (ідентифі-
аційний од 36867478).
Порядо і стро заявлення редиторами своїх вимо наст пний: редитори

мож ть заявити свої письмові вимо и протя ом двох місяців з дня оп блі вання
повідомлення про прийняття рішення про припинення діяльності Товариства з
обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОРПОРАТИВНА ДОПОМОГА"
(ідентифі аційний од 36867478). Письмові вимо и приймаються за адресою
Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОРПОРАТИВНА
ДОПОМОГА" (ідентифі аційний од 36867478): в л. П.Са айдачно о, б д. 23/4,
офіс 204, м. Київ, 04070.

Голова омісії з припинення Темнен о О.І.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Розпорядженням Адміністративної оле ії Київсь о о місь о-
о територіально о відділення Антимонопольно о омітет
У раїни від 24.05.2013 № 81/03-р розпочато роз ляд справи
№54-03/05.13 за озна ами пор шення ТОВ "Візит" ( од
ЄДРПОУ: 22206848, Київсь а обл., Білоцер івсь ий р-н,
м. Узин) та ТОВм "Статпостач" ( од ЄДРПОУ: 37485328,
м. Київ) передбачено о п н том 1 статті 50, п н том 4 части-
ни др ої статті 6, За он У раїни "Про захист е ономічної
он ренції", ви ляді анти он рентних з оджених дій, я і
стос ються спотворення рез льтатів тор ів, під час проведен-
ня Міністерством соціальної політи и У раїни за півлі
2012 році посл з постачання отової їжі.

Печерсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

1) відділі ре ляторної політи и, підприємництва та видачі
до ментів дозвільно о хара тер :
- заст пни начальни а — 1;
- адміністратор — 1;

2) відділі онтролю за бла о строєм:
- оловний спеціаліст — 1;
- спеціаліст І ате орії- 2 .

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з
дня оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204,
тел. 280-74-97.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25,
аб. 14) ви ли ає на 14.30 06.08.2013 ро Свирид Володимира Васильовича, я
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ "Бан Кіпр " до Свириди Олесі
Ми олаївни, Свириди Володимира Васильовича про стя нення забор ованості.

При цьом повідомляємо, що в разі вашої неяв и в с дове засідання без
поважних причин або не повідомлення про причини своєї неяв и, с д виріш є
справ на підставі наявних ній до азів.

С ддя Шереметьєва Л.А.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир № 79 видане
відділом приватизації житла Дарниць ої районної в місті Києві державної
адміністрації від 03.03.2008р за адресою: Хар івсь е шосе, 62 на ім'я
Гетьман Тетяни Павлівни, Гетьмана Леоніда Єв еновича, Гетьман
Людмили Леонідівни, Гетьмана Р слана Леонідовича, Гетьмана Єв ена
Леонідовича (в рівних долях, на підставі свідоцтва про право власності на
житло) вважати недійсним.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Гіє-
нон Брюно в с дове засідання, я е призначено на 12.45, 29.07.2013 ро по
цивільній справі за позовом Веремійчи — Гієнон Наталії Іванівни до Гієнон
Брюно про розірвання шлюб ( абінет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).
С ддя Н.Д. Б ша

25.07.2013 о 18.00 на території ш оли №111 (а това зала), за адресою
в лиця Здолб нівсь а, 7-Б відб д ться ромадсь і сл хання щодо
прое т заб дови та е оло ічно о стан озера Жандар а Дарниць ом
районі м. Києва.
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Спортивні новини

Кульова стрільба. Сергій Куліш — срібний призер
етапу Кубка світу
На етапі К б а світ з льової стрільби, я ий приймала Гранада

(Іспанія), 20-річний раїнець Сер ій К ліш здоб в срібн на ород .
Бронзовий призер І Юнаць их Олімпійсь их і ор Сін ап рі-2010
валіфі вався до фінальної частини зма ань зі стрільби з винтів и
з трьох положень з др им рез льтатом. У вирішальній стадії бороть-
би Сер ій К ліш підтвердив свій висо ий лас, за інчивши зма ання
на др ій сходинці. Зазначимо, що на дорослом рівні — це найви-
ще дося нення нашо о молодо о спортсмена. Досі йом вдавалося
двічі під орити третю сходин п’єдестал пошани на етапах К б а
світ

Плавання. Вікторія Солнцева — чемпіонка Європи
серед юніорів
У перший день чемпіонат Європи з плавання серед юніорів, я ий

проходить Познані (Польща), Ві торія Солнцева виборола “золото” в
дисципліні 50 м брасом. Вона проплила дистанцію за 30.83 с. Цей по-
азни став ре ордом онтинентальних першостей серед юніорів і по-
бив ре орд російсь ої спортсмен и Юлії Єфимової (31.45). Наша
земляч а та ож встановила ре орд У раїни та юнаць ий ре орд У ра-
їни. На адаємо, що онтинентальна першість триватиме до 14 липня.
Наш держав т т представляють 23 спортсмени: Дмитро Сідорчен о,
Ма сим Кріпа , Бо дан Плавін, Ві торія Солнцева, Анастасія Малявіна,
Михайло Романч , Ілля Теслен о, Федір Боличев, Дмитро Т р ін,
Орина Я ба, Тарас Бойч , Мар арита Смирнова, Оле сій Ж рав-
льов, Оле сій Мор н, Владислав Савен ов, Володимир За рсь ий,
Христина Панчіш о, Павло Ні оноров, Сер ій Рослий, Арт р Пла сю ,
Ан еліна Мі іш, Ма сим Оле сеєн о та Данило Колодяжний

Баскетбол. Артур Дроздов залишається 
в “Будівельнику”
Капітан й один із лідерів “Б дівельни а” Арт р Дроздов проведе в

с ладі чинно о чемпіона С перлі и ще я мінім м один сезон, підпи-
савши із л бом онтра т за схемою 1+1. Про це повідомляє офіцій-
ний сайт “б дівельни ів”. На адаємо, що в сезоні 2012/2013 бас ет-
боліст дійшов з омандою до півфінал Євро б а і став чемпіоном
раїнсь ої С перлі и. На євроарені статисти а Арт ра с лала 11,1 оч-
а + 5,9 підбирання + 1,5 передачі + 1,3 перехоплення при ч довій ре-
алізації ид ів: 60,7% із середньою і ближньої, а та ож 41,2% з даль-
ньої дистанції. Рейтин орисності апітана “Б дівельни а” і національ-
ної збірної У раїни с лав 15,5 бала. В раїнсь ій С перлізі Арт р
Дроздов війшов до символічної збірної сезон , набираючи по ход
чемпіонат в середньом 10,7 оч а + 5,8 підбирання + 2,3 передачі +
1,4 перехоплення, при рейтин ефе тивності в 14,8 бала. Реалізація
ид ів Арт ра с лала: 52, 9% із середньою і ближньої, а та ож 36,4%
з дальньої дистанції. Крім то о, протя ом своєї ар’єри один із най ра-
щих раїнсь их бас етболістів захищав ольори російсь о о “Автодо-
р ”, франц зь о о “По-Ортез ”, італійсь ої “Кремони”, вітчизняних
л бів — “Києва”, “Донець а” й “Азовмаш ”

Температура + 25°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +29°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 40 %

Температура +25°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 58 %

Прогноз погоди на 12 липня 2013 року

ОВНИ, хто др , а хто недр стане очевидним, розпрощайтеся
з тими, чиї по ляди є для вас ч жерідними, а з людьми, чиї вн т-
рішні потреби відповідають вашим д ховним подобанням та ідео-
ло ічним інтересам, об’єднайтеся і ро йте далі пор ч та любіть
їх.
ТЕЛЬЦІ, дім та робота — ось арячі епіцентри подій, між я ими

вам доведеться метатися, аби с різь всти н ти. На ар’єрних шля-
хах, де витає д х про рес , все непередбачливо, постарайтеся
знайти однод мців серед оле і прийти до онсенс с інтересів.
БЛИЗНЯТА, ваші енер орес рси на ма симальном рівні, не ло-

віть ав, адже ожна мить існ вання пре расна, ос іль и несе по-
зитивний досвід, поповнюючи с арбницю д ховної еволюції. Фор-
т нитиме працелюбам, що бажають розба атіти, з радістю с ньте
носа до ч жо о проса, допитливість — це ч дово.
РАКИ, ви талановита самодостатня особистість, отрій дост п-

но все, взірець для оточення. Живіть т т і зараз, всот ючи ожною
літиною єства ма сим м емоційних, інтеле т альних, тілесних на-
солод. Сприймайте себе та ими, я ими ви є, об’є тивна самооцін-
а стане запор ою спіх між бажаннями і можливостями.
ЛЕВИ сяють чарівністю, здатні миттєво приворожити протилеж-

н стать, що створює бла одатні мови для таємних романтичних
зв’яз ів. Одна тримайте себе в моральних рам ах, збері аючи
вірність постійним сердечним обранцям ( вас має б ти спільне ці-
аве захоплення), іна ше причалите до бере а розп сти, зав’язав-
ши не ативні армічні в зли.
ДІВИ, с аржитися на бра ва и чи любові – ріх, близь і та рід-

ні вас обожнюють, поп лярність соці мі заш алює. Не орд йте,
а відповідайте взаємністю, ви здатні зав’язати ці аві др жні он-
та ти, створити сильний братерсь ий осередо і стати йо о ліде-
ром. Я що спалахне таємне любовне захоплення, не відмовляйте
собі в насолоді, а постарайтеся отримати ма сим м насолоди.
ТЕРЕЗИ, ар’єрний демарш розпалі, спішіть реаліз вати фа-

хове по ли ання, опан вати спеціальність, що проб дж є природ-
ні таланти і стане для вас хлібним місцем. Нині ви – чарівна фея в
оле тиві, р пова діяльність наповнює вас пот жним потенціалом,
вчить б ти справжнім др ом, це сфера, де ви сяєте, я особис-
тість, під оряєтеся за онам розвит соці м , оло товаришів по
д х та інтересам широ е і різноманітне.
СКОРПІОНІВ пест є форт на, втім ваш авторитет може стати я

пот жною силою, та і ахіллесовою п’ятою, все залежатиме від д -
ховної зрілості і міння з ладж вати парадо си, спрово овані ор-
динею. Я що на вн трішньом плані пан є армонія, п’єдестал
влади арантовано. Я що ні — дволи ість поведін и спрово є до
тотально о ди таторства над підле лими, протидій та підрив ав-
торитет людей.
СТРІЛЬЦІ, трансформаційна см а фініш є, на опичений протя-

ом ро не атив спішно переплавиться в золото д ховно о досві-
д , ви символічно вмрете, вос ресн вши на новом рівні, й о ри-
лено розпочнете нове життя.
Най раще поталанить в опан ванні любовних на , т т ви непе-

ревершений знато романтично о мистецтва, оловне — не втра-
тити д шевний зв’язо з обранцем, спорідненість д ш є домін -
ючим фа тором армонії.
КОЗЕРОГИ, тема правильно о вибор с п тни а (ділово о,

шлюбно о) — найважливіша на часі. Адже ви заряджаєтеся життє-
вою енер ією через довірливі партнерсь і взаємини. Щира довіра
обранця паралельно підвищ є самооцін , вселяє впевненість
собі, робить вас самодостатньою особистістю, допома аючи жити
в пото ах незвичних е страординарних подій і спішно розвивати-
ся.
ВОДОЛІЇ по ли ані роз ритися я особистість — через онта -

ти з іншими людьми. Одна це не означає, що партнер має стати
енер етичним донором. Взаємна диф зія протипо азана, бо це
породж є психоло ічн залежність один від одно о, а вам потрібно
переб вати стані подвійної динамічності, не зливаючись в одне
ціле.
РИБИ, любовна епопея триває, охайтеся, заряджайте миттє-

вий а м лятор щастя, ви – детонатор в парних взаєминах, де
серце партнера отр єне байд жістю. Я що м чать боляч и, насам-
перед ретельно проаналіз йте, де вони ореняться — несподівано
з’яс ється, що нед и є рез льтатом ордині або ж їхня причина
лежить армічній залежності від жіно (що взяли на себе вихов-
н роль, я слід м дро обірвати). Уни айте фальшиво о смирення
і не дозволяйте жертовним співч ттям сп стош вати вас, я що
хтось плачеться, дайте шанс бідоласі самом врят ватися, а зва-
лювати на себе ч жий вантаж проблем не смійте!

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  ( 1 4 ; 2 0  Л И П Н Я )

ранок день вечір

"Гірники" здобули 
черговий трофей
В Одесі відбувся матч за Суперкубок України
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед в Одесі матчем
за С пер бо У раїни від-
рився новий ф тбольний
сезон. Володарем трофею
вп’яте в історії став “Шах-
тар”, я ий ви рав “Чор-
номорця” з рах н ом 3:1.
На д бль Фреда і ол з пе-
нальті Тайсона одесити
відповіли точним даром
Оле сія Антонова.

“Гірники” з перших хвилин зустрі�

чі прибрали гру під свій контроль, од�

нак одесити майже всім складом обо�

ронялися і не підпускали суперника

навіть на гарматний постріл. Перший

небезпечний момент у матчі змогли

створити футболісти “Чорноморця”, і

сталося це лише на 13�й хвилині. Оде�

сит Олексій Гай завдав потужного

удару низом із�за меж штрафного, але

м’яч пройшов у двох метрах від лівої

штанги. У наступній же атаці якихось

сантиметрів не вистачило гравцеві

“Чорноморця”, щоб переправити

м’яч у сітку воріт, але голкіпер “Шах�

таря” Антон Каніболоцький вчасно

вискочив з рамки воріт і зняв м’яч з

голови суперника.

А на 17�й хвилині рахунок було

відрито. Донеччани пройшли в

контратаку по лівому флангу. Тайсон

побачив на протилежному фланзі

Фреда, новачка “Шахтаря”, Сантос

м’яч прийняв і з лінії штрафного

майданчика поклав футбольний сна�

ряд точно у дальній кут воріт. Як не

намагався голкіпер, але врятувати

команду так і не зумів. На табло

з’явилися цифри 0:1. Хороші швид�

кості демонстрували обидві коман�

ди, але куди небезпечніше діяли “гір�

ники”. На 33�й хвилині голкіперу

Дмитру Безотосному знову довелося

вступати в гру. Надійно зіграв страж

воріт після дальнього удару Тайсона,

відбивши м’яч з лівого нижнього ку�

та. Однак навіть надійна гра воротаря

“Чорноморця” не зуміла завадити

дублю у виконанні Фреда. До атаки

лівим флангом несподівано підклю�

чився центральний захисник Яро�

слав Ракицький, який, зігравши в

стінку з Тайсоном, прострілив на

Фреда, і бразилець без особливих пе�

решкод відправив м’яч у сітку воріт.

Після голу швидкості почали падати,

однак у компенсований час одесити

провели гольову атаку. Вангелі вико�

нав навіс у штрафний майданчик із

правого флангу, Олексій Антонов ви�

грав боротьбу на другому поверсі і

зрізав м’яч у лівий кут воріт. Перша

половина матчу завершилася за 

рахунку 1:2.

На початку другого тайму футбо�

лісти припускали чимало браку при

передачах. Складна гра з великою

кількістю пауз дуже не подобалась

уболівальникам, які прийшли на ста�

діон. Чувся свист із трибун. На полі ж

ближче до другої половини тайму по�

мітно активізувалися гравці “Шахта�

ря”, що невдовзі принесло свої пло�

ди. На 67�й хвилині у ворота “Чорно�

морця” був призначений пенальті за

фол Крістіана Вангелі. Одинадцяти�

метровий точним ударом реалізував

Тайсон. У час, що залишився, жодній

із команд не вдалося змінити раху�

нок, тому фінальний свисток судді

сповістив, що “Шахтар” виграв 3:1 і

вп’яте в історії завоював Суперкубок

України, повторивши тим самим до�

сягнення київського “Динамо”. Те�

пер за регламентом змагань оригінал

трофея назавжди буде переданий до�

нецькому клубу
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Цей день в історії 12 липня

1904 – народився Пабло Не-
р да, чилійсь ий поет, Нобелів-
сь ий ла реат 1971 ро
1912 – заснована найстаріша
іно омпанія Голлів да – Para-
mount Pictures Corporation
1914 – народився Петро Алей-

ні ов, іноа тор ("Семеро сміли-
вих", "Тра тористи", "Вели е
життя", "Донець і шахтарі")
1931 – Франції від рито

пам'ятни м ш етер Д'Артаньян
1970 – е спедиція норвезь о-
о мандрівни а-дослідни а Т ра
Хейєрдала на папір сном човні
"Ра-2" через 57 днів плавання від
Афри и дося ла бере ів Барба-
дос
1998 – ф тбольна збірна

Франції вперше стала чемпіоном
світ з ф тбол , обі равши фі-
налі збірн Бразилії з рах н ом
3:0
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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