
У місті визначать перевізників 
на деякі маршрути
Для цього столична влада проведе додатковий конкурс

Столична модель 
страхової медицини — в дії
Вже цього року пілотний проект з безкоштовного забезпечення 
медикаментами охопить воїнів�інтернаціоналістів, чорнобильців та породіль

Вже до кінця нинішнього року міська

влада запустить пілотний проект із забез�

печення безкоштовними медикаментами

при стаціонарному лікуванні соціально

незахищені верстви населення. Про це по�

відомив голова КМДА Олександр Попов.

“Проект дуже складний, адже вже най�

ближчим часом ми плануємо залучити до

нього чорнобильців, воїнів�інтернаціо�

налістів та породіль. Всього близько 80

тисяч громадян. За 3—4 місяці ми відпра�

цюємо цю схему і вже згодом долучимо

до ініціативи майже третину мешканців

міста — пенсіонерів, працівників бю�

джетної сфери та комунальних підпри�

ємств. Це дозволить нам, поки не прий�

нятий закон про обов’язкове медичне

страхування, забезпечити медикамента�

ми саме соціально вразливі верстви насе�

лення. Адже ми як місцева влада за під�

тримки Президента України Віктора

Януковича та уряду маємо зробити все,

аби мешканці міста мали змогу отримати

якісні лікарняні послуги”,— зазначив

Олександр Попов.

Наразі вже проведено консультації з

громадськими організаціями чорнобиль�

ців та воїнів�інтернаціоналістів і отрима�

но схвальні відгуки щодо реалізації про�

екту. На черзі — більш детальне обгово�

рення з районними активами цих катего�

рій громадян. Знаково, що участь у про�

екті добровільна. А зважаючи на незадо�

вільне фінансове забезпечення окресле�

них груп киян, місто бере на себе зо�

бов’язання з виплати першого та щомі�

сячного внеску, який складатиме 17 грн.

Так, на першому етапі реалізації проекту

на ці цілі з міської скарбниці виділять

4—5 млн грн. А от вже наступного року

доведеться викласти близько 180 млн грн

за умови, що ініціатива запрацює на пов�

ну потужність.

До речі, в планах міської влади — ін�

тегрувати цю ініціативу з іще одним ве�

ликим соціальним проектом, який нині

реалізується в місті — “Карткою кияни�

на”.

Перший етап проекту реалізовувати�

муть на базі благодійної організації “Му�

ніципальна лікарняна каса”, яка вже по�

над 2 роки працює в Києві та об’єднує 18

тисяч киян. А для більш широкомасш�

табної реалізації ініціативи місту потріб�

ні партнери. Саме тому вчора голова

КМДА Олександр Попов зустрівся з

представниками страхових компаній

столиці.

“Нам потрібні партнери, адже надати

послуги доведеться близько 1 млн киян.

Саме тому ми пропонуємо страховим

компаніям долучитися до цього проек�

ту”,— зазначив Олександр Попов.

Представники страхових компаній

проектом зацікавились та виявили ба�

жання приєднатися до розробки всіх ню�

ансів впровадження ініціативи.

“Я дякую місту за цю ініціативу, адже

я професійно займаюсь медичним стра�

хуванням майже 10 років. І те, що міс�

цева влада повертається до цього пи�

тання обличчям, свідчить, що є бажан�

ня організувати ці процеси та спільно

мінімізувати втрати. Сам прецедент —

це дуже добре. Але моя особиста дум�

ка — система медичного страхування

повинна працювати на систему охоро�

ни здоров’я. Тому що покращення на�

дання медичної допомоги можна отри�

мати лише там, де вона надається”,—

наголосив Олександр Капшук, дирек�

тор “ОТЛ Україна”

Новини

Надбавки бюджетникам 
і будівництво метро на Троєщину
остаточно узаконені
Київсь а місь а рада ле ітимна, рішення, я і сто-

личні деп тати прийняли на “соціальній” сесії 19
серпня,— том числі і про виділення оштів на над-
бав и бюджетни ам, на доб дов станції метро “Те-
рем и”, б дівництво метро на Троєщин і Терем и-2,
ре онстр цію Поштової площі і та далі — залишаю-
ться в силі. Та і підс м и засідань Київсь о о апеля-
ційно о адміністративно о с д і О р жно о адмініс-
тративно о с д Києва, що відб лися 3 вересня. На-
адаємо, що с ар до апеляційно о с д на хвал
О р жно о адміністративно о с д Києва від 9 серп-
ня 2013 ро подали представни и столичної ор ані-
зації “Бать івщина” і політичної партії “Громадянсь а
позиція”. О р жний с д цією хвалою визнав омпе-
тенцію на здійснення повноважень Київраді і за-
ст пни а місь о о олови — се ретаря Київради Га-
лини Гере и. С д та ож вирішив, що ця омпетенція
залишається аж до обрання ново о с лад Київсь ої
місь ої ради на чер ових місцевих виборах. 3 верес-
ня на своєм засіданні апеляційний с д залишив
с ар без задоволення, остаточно визнавши ле і-
тимність Київради. Цьо о ж дня О р жний адмініс-
тративний с д Києва залишив без роз ляд позов
народних деп татів від “Бать івщини” Юрія Одарчен-
а і Оле сандра Черноволен а до Київради і Галини
Гере и з вимо ою визнати неза онним і відмінити
розпорядження Гере и про с ли ання засідання Ки-
ївради 19 серпня. С д хвалив залишити справ без
роз ляд , ос іль и отримав від позивачів лопотання
про від позовної заяви.
За словами деп тата Київради Віталія Павли а,

“опозиція, нама аючись оспорити ле ітимність Київра-
ди і рішень “соціальної” сесії 19 серпня діє не на о-
ристь иян, а в своїх в зь ополітичних мер антильних
інтересах”. “Що пра н ла оспорити опозиція? Засі-
дання 19 серпня, рішення хвалені нами на цьом за-
сіданні. Тобто пра н ла оспорити виділення оштів на
надбав и педа о ам, меди ам, оштів на б дівництво
метрополітен , на ремонт в лиць, на під отов міста
до опалювально о сезон . Це ті рішення, я і ми твер-
дили 19 серпня. Хіба ці дії опозиції можна назвати ді-
ями на ористь иян?” — с азав Віталій Павли .
“Опозиція сама десь зроз міла вже, що працює

проти жителів столиці. Може, том позов до О р ж-
но о с д і б в від ли аний. Але навіщо вза алі м -
тити вод , т рб вати иян. Люди схвильовані, побо-
юються, що мож ть позб тися надбаво . Адже не
всі розбираються в за онодавстві і чіт о роз міють,
що наша робота за онна і рішення — за онні!” —
с азав Віталій Павли

Патріотичні пісні в столиці
13—14 вересня за підтрим и КМДА в столиці від-

б деться фестиваль війсь ово-патріотичної пісні.
Захід при рочений до 25-ї річниці виведення війсь
олишньо о СРСР з Респ блі и Аф аністан та про-
водиться з метою вшан вання ромадян, я і ви о-
н вали війсь овий обов’язо на території інших
держав. Ініціатором фестивалю та ор анізатором
вист пила ГО “Київсь а місь а Спіл а ветеранів Аф-
аністан ”. Зі сво о бо місь а влада сприятиме в
наданні приміщення Київсь о о національно о а а-
демічно о театр оперети для проведення заход , а
та ож забезпечить часть фестивалі Київсь о о
а адемічно о м ніципально о д хово о ор естр

“Увага! Діти на дорозі!”
До 20 вересня на території Києва триває все ра-

їнсь ий профіла тичний захід щодо попередження
дитячо о дорожньо-транспортно о травматизм ,
я ий проводиться ожно о ро , “Ува а! Діти на доро-
зі!”. За 7 місяців нинішньо о ро на території У раїни
зафі совано 2102 ДТП за частю дітей, за ин ло 141
та б ло травмовано 2276 неповнолітніх. Я розповіла
“Хрещати ” старший інспе тор відділ ДАІ Поділь-
сь о о район столиці Ві торія Мазнічен о, з 20 серп-
ня в місті тривають профіла тичні бесіди, і ри, ві то-
рини та різноманітні он рси зі знань ПДД серед ді-
тей, я і націлені на безпечн поведін малечі на в -
лицях міста. З метою під отов и в лично-дорожньої
мережі до ново о навчально о ро інспе тори ДАІ
провели обстеження діляно , приле лих до територій
дитячих і навчальних за ладів, та тих, я ими прохо-
дять маршр ти р х ш ільних автоб сів

Органічна продукція — киянам
У с бот , 7 вересня на Контра товій площі Києві в

рам ах Ор анічно о тижня в У раїні відб деться П’я-
тий все раїнсь ий ярмаро ор анічних прод тів.
Про це “Хрещати ” повідомили в Федерації ор аніч-
но о р х У раїни, я а є ор анізатором ярмар . За-
хід ор анізовано та ож за підтрим и КМДА, Міна ро-
політи и й Міністерства е оло ії та природних рес р-
сів. Цьо о ро виробни и з сієї У раїни запропон -
ють до ва и відвід вачів сертифі овані ор анічні ово-
чі, фр ти, я оди, мед, со и, напої, сиропи, повидло,
р пи, борошно, молочні та м’ясні вироби. Та ож на
остей че ають де стації ор анічних прод тів, он-
рси, розі раш ці авих призів, можливість насолоди-

тись ч довою м зи ою та піснями ви онанні відомих
раїнсь их митців та творчих оле тивів

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Кон рс із визначення автомобільних пе-
ревізни ів на 159-ти місь их автоб сних
маршр тах за ально о орист вання за-
вершився 30 серпня. Наразі здійснюєть-
ся оформлення необхідних до ментів
для забезпечення введення в дію рішень
он рсно о омітет . О рім цьо о, Де-
партамент транспортної інфрастр т ри
план є провести додат овий он рс із
визначення автомобільно о перевізни а
на дея их маршр тах, я і не б ло вине-
сено на попередній он рс.

Так, 34 міські автобусні маршрути загального корис�

тування пролягають через залізничні переїзди, що пере�

бувають на балансі ДТГО “Південно�Західна залізни�

ця”. Більшість із них на сьогодні не обладнано відповід�

но до вимог наказів Міністерства транспорту та зв’язку

України, тож погодження власників залізничної колії на

рух автобусних маршрутів через ці переїзди на сьогодні

відсутні. Згідно з вимогами чинного законодавства, такі

маршрути не можна виносити на конкурс.

Міська влада ініціює проведення спільної з Міністер�

ством інфраструктури України та ДТГО “Південно�За�

хідна залізниця” інвентаризації залізничних переїздів,

які розташовані в межах Києва і через які здійснюється

автобусний рух, аби встановити їхніх власників та пере�

вірити на відповідність нормам. Як зазначили в Депар�

таменті транспортної інфраструктури КМДА, за резуль�

татами проведеної роботи планується організувати про�

ведення наступного конкурсу на визначення автомо�

більного перевізника для здійснення господарської ді�

яльності з перевезення пасажирів.

Крім того, профільний департамент розробляє схему

організації пасажирських перевезень у місті та здійснює

оновлення рухомого складу наземного пасажирського

транспорту загального користування з метою впорядку�

вання перевезень громадським транспортом. Це дозво�

лить виключити випадки безпідставного дублювання

таксомоторними автобусами маршрутів звичайного ре�

жиму руху, а також здійснити заміну маломістких мар�

шруток на автобуси та тролейбуси особливо великої

місткості зі збереженням нинішніх інтервалів руху, під�

вищити безпеку пасажирських перевезень, поліпшити

якість надання транспортних послуг та екологічної об�

становки в місті.

Таким чином, у Департаменті транспортної інфра�

структури в міру реалізації запланованих заходів пере�

глядатимуть наявну мережу наземного пасажирського

транспорту загального користування, вноситимуть у

подальшому зміни в траси руху деяких маршрутів або

припинятимуть їхню роботу на одних маршрутах та пе�

реводитимуть на нові.

Нагадаємо, що конкурс із визначення автомобільних

перевізників на 159�ти міських автобусних маршрутах

загального користування завершився 30 серпня. Наразі

здійснюється оформлення необхідних документів для

забезпечення введення в дію рішень конкурсного комі�

тету
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Забезпечити соціально вразливі верстви населення я існими
медичними препаратами — та е завдання на сьо одні ставить
перед собою иївсь а влада. Ос іль и по и що в У раїні не
прийнятий за он про обов’яз ове медичне страх вання, запов-
нити цю про алин та подбати про незахищених иян місь а
адміністрація план є завдя и впровадженню власних ініціатив.
Вже цьо оріч в столиці старт є пілотний прое т із забезпечен-
ня меди аментами трьох ате орій иян через М ніципальн лі-
арнян ас . А вже наст пно о ро план ють охопити ініціати-
вою майже третин меш анців міста.

Голова КМДА Оле сандр Попов під час з стрічі з представни ами страхових омпаній столиці запропон вав їм дол читися до важливо о соціально о прое т "Карт а иянина"
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Парковки — “під ковпаком”
Місь а влада створить робоч р п , аби нала одити діало та дійти
омпроміс з власни ами пар вальних майданчи ів столиці. Та ої
домовленості б ло дося н то під час з стрічі заст пни а олови КМДА
Михайла Костю а з працівни ами пар вально о бізнес , я і взяли
часть в а ції протест під стінами КМДА.
Разом із тим, я заявив дире тор КП “Київтранспар сервіс” Андрій

Д д о, ом нальне підприємство продовж ватиме перевір пар -
вальних майданчи ів незалежно від то о, чи є в них до овори з ом -
нальним підприємством.
“Під час перевіро ми часто сти аємося з сит ацією, оли підпри-

ємець, я ий лав до овір із нашим ом нальним підприємством, з ча-
сом самовільно збільш є іль ість машиномісць, не по одж ючи це з
“Київтранспар сервісом” та пор ш ючи та им чином мови до овор .
Перш ніж звертатися до правоохоронних ор анів, ми неодноразово
направляємо власни ам пар ово листи з проханням с н ти виявле-
ні пор шення. І лише оли реа ція на за важення відс тня, ми зм ше-
ні звертатися до с д ”,— розповів Андрій Д д о.
Він та ож заявив, що наразі близь о 150 пар вальних майданчи ів
столиці вза алі не мають жодної дозвільної до ментації, ще части-

на ви ористов є землю не за цільовим призначенням

Забудову Феодосіївської заборонено
Про рат ра Голосіївсь о о район столиці внесла подання ерів-

ництв Інспе ції державно о архб д онтролю в м. Києві з вимо ою
с ас вати реєстрацію де ларації про почато б дівельних робіт на ді-
лянці, що розташована на перетині в л. Феодосіївсь ої та Страте іч-
но о шосе.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Голосіївсь ої про рат -

ри, зазначена ділян а 2008 році на підставі рішення Київради б ла
передана в оренд приватном товариств для б дівництва житлових
б дин ів із підземним пар ін ом.
Одна , я з’яс валося в ході про рорсь ої перевір и, під час оформ-

лення дозвільних до ментів на почато б дівельних робіт орендар на-
дав до онтролюючо о ор ан недостовірні відомості щодо омпанії-за-
б довни а, що є пор шенням містоб дівно о за онодавства.
Крім то о, встановлено, що прое т б дівництва цьо о об’є та не

пройшов обов’яз ов е спертиз , я то о вима ає за он.
Водночас, з ідно з виснов ами КП “Спеціалізоване правління про-

тизс вних підземних робіт”, б дівельні роботи на цій ділянці ви он ю-
ться з пор шенням вимо протизс вно о режим , що ви ли ало не-
безпе вини нення зс вів.
На адаємо, що липні цьо о ро про рат ра Голосіївсь о о райо-

н дор чила ор анам онтролю та влади провести перевір за онно-
сті та безпечності б дівництва біля житлово о б дин на в л. Феодо-
сіївсь ій, 48/52

Цифра дня

20 600 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею у
січні–липні 2013 року, що на 1,6 % більше, ніж за січень–липень
минулого року 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01001, м. Київ�1, вул. Володимирська, 51�б
Телефон для довідок 502�34�37, факс: 235�01�93
Телефони рекламного відділу: 234�21�84, 502�34�60, факс: 235�61�48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234�27�35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E�mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E7mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 31383

“Водний” досвід Києва — світові
У рам ах проведення Міжнародно о ро водно о співробітництва

Генеральна Асамблея ООН прийняла пропозицію ряд Респ блі и Та-
джи истан та ор аніз вала Міжнародн онференцію висо о о рівня з
водно о співробітництва. Участь ній взяли представни и зі 100 ра-
їн світ , в том числі де іль а президентів та прем’єр-міністрів.
Під час онференції з доповіддю “Досвід У раїни в питаннях раціо-

нально о ви ористання водних рес рсів” вист пив дире тор ом наль-
но о підприємства “Водно-інформаційний центр” Департамент жит-
лово- ом нальної інфрастр т ри КМДА Оле сандр Юхимович Попов.
Основною метою онференції б ло сприяння розвит діало і взає-

мороз міння, зміцненню партнерства й співробітництва з водних пи-
тань між сіма заці авленими сторонами на всіх рівнях. Конференція
тривала з 20 до 22 серпня в м. Д шанбе (Респ блі а Таджи истан)

Олімпійський тиждень у столиці
6 вересня о 12.30 на стадіоні “Піонер” СДЮШОР № 6 (в л. Т полє-

ва, 22-Д, Шевчен івсь ий р-н) ращі ш ільні спортивні оманди — пе-
реможці різноманітних чемпіонатів та зма ань б д ть представлені під
час рочистої ходи, я а символіз ватиме від риття “Олімпійсь о о
тижня” навчальних за ладах район . Вихованці ДЮСШ продемон-
стр ють остям свята свої дося нення в спорті. Та ож про рамі — на-
ородження ращих вчителів фізичної льт ри район та свят ові ви-
ст пи спортивних, танцювальних і во альних оле тивів.
На заході б д ть прис тні почесні ості: ерівництво КМДА та Шев-

чен івсь ої РДА, олімпійсь а чемпіон а XVIII Олімпійсь их і ор в Афінах
та XIX Олімпійсь их і ор в Пе іні Тетяна Петлю , президент ГО “А аде-
мія чемпіонів”, ГО “Все раїнсь а спортивна федерація “Атлетичне ба-
атоборство”, 19- ратний чемпіон Кни и ре ордів У раїни Станіслав
Под рсь ий

Для киян організують ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,

6 та 7 вересня в столиці відб д ться традиційні ярмар и, я і проводяться
на ви онання дор чень Президента У раїни Ві тора Ян овича щодо за-
безпечення продовольчої незалежності держави. Та , п’ятницю тор ва-
тим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснян-
сь ом — на в л. Маршала Ж ова (в межах просп. Лісово о та в л. Вол-
ова); в Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболонсь о-
м — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в лиць Л. Пер-
вомайсь о о та І. Мечни ова, б льварі Др жби Народів, 8 та пров. Вино-
радном ; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь о-
м — на в л. Підлісній, 8, на розі просп. Л. К рбаса та Р. Роллана; в Со-
лом’янсь ом — на в л. Козинсь о о та в л. П люя, 5; в Шевчен івсь о-
м — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, на розі в л. Щ сєва та Ти-
распольсь ої, в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а та в л. Олеся Гончара, 65-А. У
с бот ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на в л. Пань івсь ій, 18-
20; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. М.
Цвєтаєвої (в межах просп. В. Мая овсь о о та в л. М. За ревсь о о); в
Дніпровсь ом — на б льв. Праці, 3-9; в Оболонсь ом — на в л. Л. Гав-
ро, 1-9 та на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на в л. Задніпров-
сь о о (в межах б льв. Л. У раїн и та в л. Щорса); в Подільсь ом — на
в л. Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом — на в л. Жол дєва; в Соло-
м’янсь ом — на в л. Стадіонній (в межах в л. Уриць о о та Бо данів-
сь ої); в Шевчен івсь ом — на в л. Подвойсь о о, 2-12

Діалог молоді з державою
Молоде покоління висловлює свою позицію щодо розвитку 
сучасної України
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні в Києві заверш є
свою робот перший Все-
раїнсь ий фестиваль мо-

лоді. Саме він має стати
своєрідним діало ом мо-
лодих раїнців з ор анами
влади. Цей захід відб вся
за ініціативи Міністерства
молоді та спорт на базі
Національно о авіаційно о
ніверситет . На фор мі
об оворювали питання со-
ціально-е ономічно о ста-
новища молоді в У раїні.
Рез льтатами роботи фес-
тивалю стан ть напрацю-
вання пропозицій до Пре-
зидента У раїни та КабМі-
н стосовно внесення змін
до нормативно-правових
а тів щодо посилення со-
ціально о захист молодих
ромадян.

У відкритті форуму, яке відбулось

в столиці у середу, взяли участь Пре�

зидент України Віктор Янукович, ві�

це�прем’єр�міністр Костянтин Гри�

щенко, міністр екології та природ�

них ресурсів Олег Проскуряков, мі�

ністр освіти і науки Дмитро Табач�

ник, голова КМДА Олександр По�

пов, представники молодіжних гро�

мадських організацій. “Україна сто�

їть на порозі відліку нового часу, по�

в’язаного з модернізацією нашої

держави. Впевнений, що саме мо�

лодь має взяти найактивнішу участь

у цій важливій і відповідальній ро�

боті. Саме молодь має чітко висло�

вити свою позицію за сучасну, роз�

винену, демократичну Україну”,—

наголосив глава держави під час ви�

ступу на форумі. Україна має всі під�

стави пишатися своєю молоддю —

високоосвіченою, сповненою твор�

чої енергії. “Минулого року україн�

ські студенти отримали гран�прі з

математики, 8 українських команд

увійшли в першу десятку команд�

переможців з програмування. Наші

молоді співвітчизники не раз підко�

рювали світовий шаховий олімп, їм

також немає рівних у багатьох видах

спорту”,— зауважив Віктор Януко�

вич. Одним із пріоритетних завдань

держави у сфері молодіжної політи�

ки є соціальна підтримка молоді.

Президент доручив уряду прискори�

ти реалізацію державної програми

“Доступне житло”, розвивати інди�

відуальне житлове будівництво для

молодих сімей у сільській місцево�

сті. Крім того, буде розроблена дер�

жавна програма “Студентський та

учнівський гуртожиток”, яка перед�

бачатиме не лише реконструкцію, а

й будівництво нових сучасних гур�

тожитків.

Очільник столичної адміністрації

Олександр Попов закликав молодь

до співпраці та наголосив на необ�

хідності зорієнтувати політику міст

України на реалізацію Європейської

хартії участі молоді у громадському

житті. “Діалог, котрий ми сьогодні

розпочинаємо, безумовно, слугува�

тиме розвитку і самої молоді, і дер�

жави в цілому. Переконаний, що,

заснувавши Всеукраїнський фести�

валь молоді, ми поклали початок ду�

же правильній традиції. Думаю, такі

ж заходи мають відбуватися і на рів�

ні міст, зокрема у столиці. Ми для

себе вже вирішили організувати та

провести власний форум молоді”,—

зазначив Олександр Попов. Також

він нагадав, що Київ — це місто з

древньою історією, а історію тво�

рять люди. “Тому історію сучасну і

майбутню будете творити ви. Важ�

ливо те, щоб влада сьогодні дала

можливість реалізовувати ваші ідеї,

пропозиції та бачення розвитку не

тільки міст, але й країни в цілому.

Наше завдання: почути, підтримати

і вирішити ті пропозиції, які ви бу�

дете відпрацьовувати. Тому цей про�

ект повинен бути як настільна книга

у будь�якого керівника, який має

пряме чи опосередковане відношен�

ня до молоді, до її перспектив, для

того, щоб об’єднати наші зусилля і

для того, щоб нас розуміли в Європі

і ми могли розмовляти однією мо�

вою”,— звернувся до учасників зі�

брання голова КМДА.

Учасниками фестивалю стали

представники структурних підрозді�

лів, які реалізовують державну мо�

лодіжну політику, Ради міністрів Ав�

тономної Республіки Крим, облас�

них, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій,

талановита, обдарована й творча

молодь, органи студентського само�

врядування, лідери молодіжного

громадського руху.

В рамках фестивалю протягом

трьох днів учасники мали можли�

вість взяти участь у роботі секцій

різного спрямування, де обговорю�

вались найактуальніші проблеми

молоді, у роботі спортивної локації,

відвідати виставки�презентації кра�

щих проектів у сфері державної мо�

лодіжної політики тощо

Троєщина — лідер з оформлення
"Картки киянина"
Соціальний "пластик" мають та користуються відповідними 
пільгами вже понад 17 тисяч мешканців Деснянського району
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

“Карт а иянина” стає все поп ляр-
нішою серед меш анців столиці,
адже через низ спеціальних по-
сл місто допома ає соціально не-
захищеним верствам населення.
Та , соціальн арт вже мають
пенсіонери, інваліди, ба атодітні
бать и, опі ни дітей-сиріт та інші
піль ови и, на черзі — дільничні лі-
арі-педіатри та терапевти. Про пе-
рева и соціально о “пласти ” роз-
повіли цій ате орії медичних пра-
цівни ів під час з стрічі з ерівниц-
твом район , я а вчора відб лась
Центральній районній полі лініці
Деснянсь о о район .

Як зазначив під час заходу голова Деснянської

районної державної адміністрації Станіслав Про�

копенко, місто приділяє особливу увагу покра�

щенню добробуту дільничних лікарів, адже вони

працюють у складних умовах — часто це ненор�

мований робочий день за будь�якої погоди. А за�

провадження та реалізація в Києві проекту

“Картка киянина” значно полегшить роботу цих

людей. “Ця картка дозволить медикам користува�

тися безкоштовним проїздом в метро та міському

громадському транспорті, системою знижок у

певних торговельних мережах, знижками на при�

дбання лікарських засобів в мережі аптек КП

“Фармація”. До того ж спектр послуг соціальної

картки постійно розширюється”,— відзначив

Станіслав Прокопенко.

Тож аби всі незахищені верстви населення

району отримали цей документ, серед деснян�

ців постійно ведеться інформаційно�роз’ясню�

вальна робота. Тому детально про проект і пере�

ваги “Картки киянина” розповіли й дільнич�

ним лікарям. До речі, ця категорія медиків тіль�

ки розпочинає її оформлювати, а за результата�

ми вже виданих карток Деснянський район —

на першому місці в столиці. “У нас в системі

проекту зареєстровано 22 220 осіб, а з урахуван�

ням пілотного проекту понад 30 000. І вже

17 574 мешканці району мають картку на руках

і користуються відповідними пільгами”,— роз�

повідає начальник районного управління праці

та соціального захисту населення Анастасія Фі�

лоненко.

За її словами, в районі є низка закладів, де

можна скористатись соціальним “пластиком”.

Так, у шести аптеках КП “Фармація”, які задіяні

в соціальному проекті, на 100 найменувань лі�

карських препаратів поширюється спеціальна

роздрібна ціна зі знижкою. “За вісім місяців цьо�

го року придбано 2746 упаковок лікарських засо�

бів на суму 22 892 грн. При цьому сума знижок

складає понад 6000 грн”,— зауважує пані Філо�

ненко.

Є у районі й соціальна аптека. Тут утримувачам

“Картки киянина” відпускаються лікарські пре�

парати (навіть ті, на які необхідно мати рецепт лі�

каря) за спеціальними цінами, які на 10�40 %

нижчі від роздрібної ціни в мережі аптек “Фарма�

ція”. Нагадаємо, що в кожному районі столиці

поки що працює по одній такій аптеці. Однак, за

словами директора організаційно�фармацевтич�

ного департаменту КП “Фармація” Валерія Ве�

ремчука, підприємство планує розширювати ме�

режу соціальних аптек. “Незабаром їх буде у сто�

лиці 30, тобто по три в кожному районі”,— від�

значає пан Веремчук.

До речі, “Картка киянина” постійно розширює

спектр послуг. Так, наразі проходить апробацію

механізм використання картки для отримання

соціальних знижок у мережах супермаркетів, з

якими місто уклало меморандум. На часі — за�

провадження додатку “Культура”, що передбачає

знижки під час відвідування комунальних закла�

дів культури.

Отже, медпрацівники отримали всю необхідну

інформацію й відповіді на запитання, які виник�

ли в ході зустрічі, щодо “Картки киянина” —

іменної багатофункціональної електронної плас�

тикової картки, яка є матеріальним носієм персо�

нальних даних її утримувача й підтримує додатки,

пов’язані з наданням і обліком заходів соціальної

підтримки

У роботі першо о Все раїнсь о о фестивалю молоді взяв часть Президент У раїни Ві тор Ян ович

В рамках фестивалю протягом трьох днів 
учасники мали можливість взяти участь у роботі секцій

різного спрямування, де обговорювались
найактуальніші проблеми молоді, відвідати 

виставки�презентації кращих проектів у сфері
державної молодіжної політики 

Управління праці та соціально о захист
населення Деснянсь о о район — просп.
Мая овсь о о, 15.
Тел.: (044) 546-97-04, (044) 515-43-39

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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Про Міські курси цивільної оборони міста Києва

Розпорядження № 1233 від 23 липня 2013 року
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету

Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфіка

ції керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту", враховуючи наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій
від 17 травня 2013 року № 232 "Про зміну найменування і затвердження нової редакції Статуту Навчально
методичного центру ци

вільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Київ":

1. Перейменувати Міські курси цивільної оборони міста Києва, утворе�
ні розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 18 бе�
резня 2002 року № 515 "Про реорганізацію міської мережі курсів цивіль�
ної оборони у районах м. Києва та створення міських курсів цивільної обо�
рони першої категорії" у Навчально�методичний центр цивільного захис�
ту та безпеки життєдіяльності міста Києва.

2. Затвердити Статут Навчально�методичного центру цивільного за�
хисту та безпеки життєдіяльності міста Києва, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 18 березня 2002 року № 515 "Про

реорганізацію міської мережі курсів цивільної оборони у районах м.
Києва та створення міських курсів цивільної оборони першої катего�
рії".

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення 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) 23.07.2013 № 1233

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій

17.05.2013 № 232

СТАТУТ НАВЧАЛЬНО
МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА КИЄВА

(ідентифікаційний код 24548116)

І. Загальна частина
1.1. Цей Статут, розроблений відповідно до законодавства України, є

установчим документом, який регламентує діяльність НАВЧАЛЬНО�МЕ�
ТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНО�
СТІ МІСТА КИЄВА (далі — Центр).

1.2. Центр є державною навчально�мегодичною установою системи
освіти у сфері цивільного захисту (далі — навчально�методична установа),
яка діє в єдиному навчально�науковому комплексі Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту (далі — Інститут) та є суб'єктом ос�
вітньої діяльності Мережі навчально�методичних установ Єдиної держав�
ної системи цивільного захисту (далі — Мережа навчально�методичних
установ).

Центр утворено Державною службою України з надзвичайних ситуацій
(далі — ДСНС України) та виконавчим органом Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) (далі — засновники) відповідно до
Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення квалі�
фікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, затвердже�
ного постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874
"Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту".

Міські курси цивільної оборони міста Києва (ЄДРПОУ 24548116) пе�
рейменовано на Центр.

Центр в особі керівника перебуває у підпорядкуванні своїх засновників
з усіх питань діяльності, а у частині провадження освітньої діяльності як
суб'єкта Мережі навчально�методичних установ — Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодек�

сом цивільного захисту України, законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства оборони
України, ДСНС України, іншими нормативно�правовими актами в галузі
освіти та у сфері цивільного захисту, розпорядженнями виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
цим Статутом.

1.4. Повне найменування:

1.5. Скорочене найменування: 
українською мовою: НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва
російською мовою: НМЦ ГЗ и БЖД г. Киева
англійською мовою: ЕМС СР and SVA in Kyiv
Юридична адреса: Україна, 04074, м. Київ, вуя. Вишгородська, 21
1.6. Головними завданнями діяльності Центру є:
функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призна�

чення) керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфе�
рі цивільного захисту згідно з державним замовленням та договірними
зобов'язаннями для потреб місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (далі —
функціональне навчання);
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Вихідні з екстримом та поезією
"Хрещатик" підготував гід на вихідні
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Попри прохолодн по од , шан -
вальни ам а тивно о способ
життя і льт рно о дозвілля б -
де чим розважитися столиці.
Спроб вати себе в е стремаль-
них видах спорт та оцінити яс-
раві вист пи професіоналів за-
прош ють на Free Games, а по-
цінов вачів поезії — на міжна-
родний фестиваль “Каштановий
Дім”.

Free Games об’єднає спорт 
і музику

Осінній фестиваль екстремальних видів

спорту “Free Games. Територія екстриму”

відбудеться 7 вересня в парку Дружби На�

родів. На фестивалі пройдуть битви на во�

ді, землі та піску, будуть продемонстровані

майстер�класи та показові виступи від

просунутих екстремалів більш ніж у 20�ти

видах активностей. Серед них: міжнародні

змагання з вейкбордингу Ukrainian open,

Всеукраїнський чемпіонат з фрірану, по�

казові виступи акробатів на пілоні Pole

Dance Battle, відкритий чемпіонат України

з Dirt Jumping — змагання зі стрибків на

батуті, чемпіонат Києва з петанку і

ексклюзив — стрибки лижників і сноубор�

дистів на подушку в дисципліні Big Air. На

глядачів чекають неповторні трюки і яс�

краве шоу.

У рамках фестивалю вперше в Україні

відбудеться гонка на виживання Kozak

challenge. Учасникам потрібно подолати

найрізноманітніші перешкоди на трасі про�

тяжністю близько 3 кілометрів, підкорити

висоту й воду, проявити стійкість у най�

складніших умовах. Переможців визнача�

ють за кращим часом на фініші. Вартість

участі — 50 грн.

Киян, у яких є позашляхова радіокерова�

на автомодель, запрошують відвідати і взяти

участь у змаганнях — відкритому кубку се�

ред позашляхових радіокерованих автомо�

делей. Організатори підготують траси різно�

го ступеня складності, на яких зможуть зма�

гатися не лише досвідчені спортсмени, а й

новачки.

У музичній програмі фестивалю обіця�

ють DJ�сети та виступи молодих груп —

Bahroma, Nravitsa, Hot Guys, O. Torvald та

інших. Всі охочі впродовж дня зможуть від�

відати мотузковий парк, покататися на ка�

терах, човнах та катамаранах, узяти напро�

кат велосипеди або квадроцикли, зайняти�

ся скелелазінням, верховою їздою, позма�

галися у турнірах з настільного тенісу та пе�

танку, спуститися на тролеї й пострибати на

батуті.

Спортивно	музичний фестиваль екстре	
мальних видів спорту “Free Games: Територія
екстриму”

Коли: 7 вересня з 10.00

Де: X�Park, парк Дружби Народів

Вхід вільний
Розклад на www. freegames.org.ua

Поети з усього світу з’їхалися 
до Києва

В столиці триває дев’ятий Міжнародний

фестиваль “Каштановий Дім” — одна з

найяскравіших літературних подій осін�

нього сезону, яка збирає гостей із країн

СНД, Естонії, Литви, Німеччини, США,

Канади. Традиційно захід має дві складові:

кінематографічну та літературну. “Кіногіл�

ка” фестивалю “Каштановий Дім” пред�

ставлена Премією імені Арсенія та Андрія

Тарковських. У Будинку кіно проходять

безкоштовні кінопокази фільмів. 7 вересня

переможця визначить експертна комісія на

чолі з дочкою знаменитого поета і сестрою

культового режисера — Мариною Тарков�

ською.

В літературній частині відбудуться вечори

пам’яті Василя Стуса та Катерини Квіт�

ницької. Вперше буде вручено іменну пре�

мію Катерини Квітницької, традиційно від�

будеться церемонія нагородження конкурсу

молодіжної поезії пам’яті Леоніда Кисельо�

ва. У Будинку актора проводитимуть турнір

молодіжних поетичних перформансів “Пар�

наські ігри”, в якому за кубок змагатимуться

літературні збірні з різних куточків України.

В Арт�центрі Якова Гретера триватимуть різ�

номанітні поетичні проекти: “Стихії”

(“СтихиИ”) від літературних квартирників

“ЗвиЧАЙні вірші”; проект Літфесту “Голос�

ні”, а також “Марафон кращих віршів”. У

Росцентрі відбудеться творчий вечір поета і

барда В’ячеслава Купрієнка “Трилогія до�

щу”. В клубі “Наш формат” вперше в Укра�

їні пройде літературний вечір пісочної ані�

мації “Слова на вітер” за участі художниці

Світлани Гончаренко, яка втілить вірші у пі�

сочних картинах. Фінішує “Каштановий

Дім” у Малій Опері, з музично�поетичним

марафоном “Очеретяний Джаз”. Це виступи

різноманітних музичних гуртів та виконав�

ців (Ace NСHeels, Телері, “Рибак Стріт

Бенд” та ін.), поетичний слем, вільний мік�

рофон та “Вогняні рими” — читання віршів

у супроводі fire�шоу від театру вогню “Огне�

виця”.

Міжнародний фестиваль “Каштановий
Дім”

Коли: до 8 вересня

Де: Будинок кіно, Арт�центр Якова Грете�

ра, "Наш формат", Будинок актора, Рос�

центр, Мала Опера, кафе “Очеретяний Кіт”

Вхід вільний
Програма на сайті: www.goo.gl/zpc2aw

Пострибати зі скакалкою

8 вересня на Оболонській набережній

збираються встановити новий рекорд Укра�

їни зі стрибків зі скакалкою. Взяти участь в

акції можуть всі охочі, незалежно від віку,

статі та фізичної підготовки. З собою по�

трібно мати скакалку. За попередніми дани�

ми, у встановленні рекорду візьмуть участь

майже 1300 осіб. Разом з учасниками на ска�

калках будуть стрибати відомі люди — ар�

тисти, спортсмени й телеведучі.

Рекорд зі стрибків зі скакалкою
Коли: 8 вересня об 11.00

Де: Оболонська набережна, 15, К3 (студія

мистецтв Smile)

Участь для всіх охочих

На Майдані — тест
драйв 
і презентації авто

7—8 вересня відбудеться Драйв�шоу від

SKODA. Організатори заходу запрошують

всіх бажаючих протестувати автомобільні

новинки. На гостей чекають яскраві показо�

ві виступи від професіоналів спортивного

водіння, танцювальні майстер�класи, висту�

пи молодих українських музичних груп, екс�

тремальне ВМХ�шоу (велофрістайл), кон�

курси, розіграші та вікторини.

Драйв	шоу
Коли: 7 і 8 вересня з 11.00

Де: майдан Незалежності

Вхід вільний

Ознайомитися з сучасною 
культурою

У суботу в Києві відбудеться фестиваль

Don’t Take Fake, присвячений сучасній акту�

альній культурі та її взаємодії з найактуаль�

нішими streetwear�брендами, музикою й от�

риманням задоволення від життя. Основою

фестивалю Don’t Take Fake є всесвітньо ви�

знані бренди і незалежні марки. Великий ак�

цент зроблений в бік українських незалеж�

них лейблів, що розвиваються, дис�

триб’юторів, художників, музикантів і ар�

тистів різного напряму.

Don’t Take Fake
Коли: 7 вересня з 12.00

Де: галерея “Арт Причал”, вул. Набереж�

но�Хрещатицька, 2

Вхід вільний

Дізнатися все про стімпанк

7 вересня в столиці відбудеться перший

український стімпанк�конвент “Експрес

Kiev — Neverland”, відвідувачі якого змо�

жуть поринути у дивовижний і казковий світ

шестерень і механізмів.

У програмі фестивалю: пікнік, виставка�

продаж стімпанк�прикрас та аксесуарів,

конкурс на кращий костюм, змагання з арм�

рестлінгу, ігри, розіграш призів за номерами

квитків, кіно у жанрі “стімпанк”, музичний

блок (The Kubrick Cats, Cloud Roots, окре�

мо — танцмайданчик), ворожіння на Таро і

рунах. Також працюватиме стім�кафе.

Стімпанк — напрям наукової фантасти�

ки, що формує цивілізацію, яка досконало

освоїла механіку й технології парових ма�

шин. Як правило, стімпанк має на увазі

альтернативний варіант розвитку людства,

стилізований під епоху вікторіанської Анг�

лії й раннього капіталізму з елементами

фентезі. Реалії стімпанк�культури — “ста�

ровинні” автомобілі, локомотиви, телефо�

ни, годинникові механізми, дирижаблі, ме�

ханічні роботи.

Стімпанк	конвент “Експрес Kiev —
Neverland”

Коли: 7 вересня з 15.00

Де: Київська фортеця, вул. Госпітальна,

24�а

Вартість квитків: 70—130 грн.

Палац запрошує дітей та молодь

У неділю у Київському палаці дітей та

юнацтва відбудеться день відкритих дверей

“Вересень видзвонює: до Палацу час!”.

Завітавши до палацу, дошкільнята, шко�

лярі, підлітки, молодь і батьки матимуть

змогу ознайомитися з новими пропозиці�

ями зі змістовного проведення дозвілля, а

саме: основи 3D моделювання, соціобіоло�

гія, медична хімія, декоративна аплікація,

техноекологія, економіка й право, промис�

ловий дизайн та SEO�копірайтинг, спортив�

на та краєзнавча журналістика, арт�фото�

графія, школа безпеки, Speaking club, “Ди�

намічна планета”, курси дикторів телеба�

чення та екскурсоводів�краєзнавців (англій�

ською мовою).

Крім того, молодіжний мистецький центр

“Дім Миколи” здивує відвідувачів творчим

вернісажем виставок “Чорним по білому” та

“Квадрат”. Протягом дня можна буде поди�

витись виставки дитячих мистецьких робіт,

особисто познайомитися з педагогами, по�

спілкуватися з дитячими психологами, взя�

ти участь у майстер�класах. На завершення

презентації відбудеться святковий концерт

за участі кращих творчих колективів Київ�

ського палацу дітей та юнацтва.

День відкритих дверей
Коли: 8 вересня з 11.00

Де: Київський палац дітей та юнацтва,

вул. І. Мазепи, 13

Вхід вільний

На фестивалі "Free Games. Територія е стрим " пройд ть битви на воді, землі та піс , а та ож по азові вист пи професійних е стремалів
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Хрещатик 6 вересня 2013 року

проведення спеціалізованих навчальних курсів з виконання певних зав�
дань, робіт чи групи робіт у складі позаштатних органів управління,
служб, формувань, утворених у межах єдиної державної системи цивіль�
ного захисту;

проведення практичного навчання на підприємствах, в установах, ор�
ганізаціях, пов'язаного з набуттям особою досвіду виконання завдань і
обов'язків під час підготовки та проведення спеціальних об'єктових тре�
нувань, навчань з цивільного захисту, локалізації і ліквідації аварійних си�
туацій та аварій;

надання інших послуг згідно з переліком платних послуг, які можуть
надавати навчальні заклади і установи освіти;

упровадження інноваційних педагогічних технологій, методів і форм
навчання у процес безперервної освіти, застосування сучасних систем
для підвищення якості навчання, створення відкритого інформаційно�ос�
вітнього простору (дистанційного навчання);

провадження науково�методичної діяльності з розроблення навчаль�
них планів, програм, посібників, методичних матеріалів, інших педагогіч�
них програмних засобів, рецензування навчально�методичної літератури,
статей тощо;

проведення дослідно�експериментальної роботи з методології, змісту,
теорії і практики післядипломної освіти та професійного навчання кадрів
на виробництві;

надання інформаційно�аналітичних та консультаційно�методичних по�
слуг з питань розроблення на підприємствах, в установах, організаціях
планувальної, звітної і облікової документації із цивільного захисту, про�
грамної та навчально�методичної документації з навчання персоналу діям
в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;

розроблення і видання за тематичними запитами навчальних, мето�
дичних, наочних матеріалів і посібників, інформаційно�довідкових кутків
для потреб суб'єктів господарювання, а також провадження іншої видав�
ничої діяльності;

надання консультаційно�методичних послуг педагогічним працівникам
закладів і установ освіти, керівникам навчальних груп у системі професій�
ного навчання кадрів на виробництві з викладання або (та) розроблення і
експертизи навчальних планів, програм, документації з проведення
об'єктових практично�навчальних заходів з цивільного захисту та дій у
надзвичайних ситуаціях;

комп'ютерна обробка інформаційно�довідкового матеріалу щодо ство�
рення банку даних та поширення інформації з питань цивільного захисту;

надання методичної допомоги базовим з цивільного захисту навчаль�
ним закладам, установам освіти через проведення семінарів, обласних
методичних секцій, майстер�класів, педагогічних виставок, нарад з на�
уково�методичних питань, обміну передовим досвідом;

розвиток професійної майстерності педагогічного складу, впроваджен�
ня передового досвіду та атестація педагогічних працівників Центру;

участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва.
1.7. Для надання освітніх послуг з функціонального навчання Центр

включено до Державного реєстру навчально�методичних установ і закла�
дів післядипломної освіти, що проводять функціональне навчання керів�
них кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту.

Платні освітні послуги Центр реалізує у порядку та за цінами (тарифа�
ми), встановленими нормативно�правовими актами для навчальних за�
кладів, інших установ та закладів системи освіти.

1.8. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно; свою сим�
воліку; круглу печатку із зображенням Державного Герба України, назвою
та ідентифікаційним кодом; кутовий штамп; рахунки в установах Держав�
ної казначейської служби України та бланки; може від свого імені набува�
ти майнових і немайнових прав і мати обов'язки; бути позивачем і відпо�
відачем у суді.

1.9. Центр є бюджетною неприбутковою установою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служ�
би України, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм най�
менуванням та ідентифікаційним кодом, іншу власну атрибутику і симво�
ліку, які реєструються відповідно до чинного законодавства.

За організаційно�правовою формою господарювання Центр є держав�
ною організацією і заснований на державній власності. Діяльність Центру
провадиться на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить
за мету отримання прибутку.

Участь Центру в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднан�
нях (крім навчально�наукових), утворення будь�яких спільних підприємств
за його участю, філій та представництв забороняється.

1.10. Структурні підрозділи Центру утворюються відповідно до Типово�
го положення про територіальні курси, навчально�методичні центри ци�
вільного захисту та безпеки життєдіяльності і головних завдань його ді�
яльності та функціонують згідно з положеннями, що затверджуються в ус�
тановленому порядку.

Структурними підрозділами Центру є: курси вищої категорії м. Києва,
циклова комісія, центральний методичний кабінет, лабораторії, інші на�
вчальні, методичні, видавничі, адміністративно�господарські та відокрем�
лені підрозділи.

Курси вищої категорії м. Києва є базовим структурним підрозділом, що
здійснює спеціалізоване поглиблення, розширення і оновлення знань,
умінь і навичок особи з цивільного захисту, провадить інноваційну та/або
науково�методичну діяльність і має відповідний рівень кадрового та мате�
ріально�технічного забезпечення.

До складу курсів можуть входити навчально�консультаційні пункти
районів та інші відокремлені підрозділи. 

1.11. ДСНС України:
призначає та звільняє з посади директора (начальника) Центру за по�

годженням його кандидатури з виконавчим органом Київської міської ра�
ди (Київською міською державною адміністрацією); контролює освітню ді�
яльність Центру;

визначає нормативи матеріально�технічного, фінансового забезпечен�
ня Центру;

бере участь в організації ліцензування Центру;
здійснює реєстрацію (перереєстрацію) Центру в Реєстрі навчально�

методичних установ і закладів післядипломної освіти, що проводять функ�
ціональне навчання керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту;
на підставі річного плану комплектування Центру слухачами з функціо�
нального навчання готує пропозиції до проекту державного замовлення з
підвищення кваліфікації цільового призначення керівних кадрів і фахівців,
на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;

визначає обсяги державного замовлення з надання освітніх послуг для
потреб органів і підрозділів цивільного захисту;

затверджує за поданням Інституту типову схему організації, штат та
штатний розпис Центру;

здійснює фінансування Центру (в межах видатків державного бюджету
на цю мету);

контролює фінансово�господарську діяльність Центру; 
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та іншими

нормативно�правовими актами України.
1.12. Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації):
погоджує призначення та звільнення з посади директора (начальника)

Центру;
передає в оперативне управління Центру або на пільгових умовах дов�

гострокової оренди будівлі, приміщення, автотранспортні та інші технічні
засоби;

формує і затверджує план комплектування Центру слухачами з функ�
ціонального навчання у сфері цивільного захисту на рік та забезпечує йо�
го повне і своєчасне виконання;

залучає у порядку, передбаченому законодавством, підприємства, ус�
танови, організації до вирішення завдань з організації функціонального
навчання та закріплює за Центром з цієї метою навчальні об'єкти, спору�
ди тощо;

контролює ефективність використання та збереження переданого в ко�
ристування Центру рухомого і нерухомого майна та матеріальних ціннос�
тей;

визначає регіональну складову функціональної програми навчання у
сфері цивільного захисту та затверджує її в цілому;

надає організаційно�методичні рекомендації щодо навчання населення
захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на рік;

подає до ДСНС України пропозиції щодо формування Мережі навчаль�
но�методичних установ.

II. Обсяг цивільної правоздатності Центру

2.1. Цивільна правоздатність Центру виникає з моменту державної ре�
єстрації.

2.2. Центр має право:
самостійно планувати роботу, вирішувати питання навчальної, науко�

во�методичної, організаційно�методичної, видавничої, фінансово�госпо�
дарської діяльності, передбачені Статутом;

визначати зміст, форми навчання, види навчальних занять і методич�
ної роботи з урахуванням державного замовлення та за погодженням із
замовником;

приймати на роботу працівників в установленому порядку;
володіти і користуватися закріпленими за Центром (або орендовани�

ми) земельними ділянками, будівлями та спорудами, а також обладнан�
ням, транспортними засобами та іншими матеріальними цінностями;

отримувати в установленому законодавством порядку сертифікати на
право проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту і
видавати посвідчення про його проходження встановленого зразка;

провадити освітню діяльність, пов'язану зі спеціалізованим удоскона�
ленням освіти, шляхом поглиблення, розширення і оновлення професій�
них знань, умінь і навичок;

провадити відповідно до отриманих ліцензій іншу освітню діяльність, а
також надавати послуги згідно з Переліком платних послуг, які можуть на�
давати навчальні заклади, інші установи та заклади системи освіти;

залучати на умовах сумісництва (погодинної оплати) науково�педагогіч�
них, наукових працівників, висококваліфікованих фахівців інших закладів та
установ для забезпечення навчальної та науково�методичної роботи;

організовувати та проводити конференції, семінари, майстер�класи,
презентації тощо;

формувати плани видання навчальної, навчально�методичної літерату�
ри, наочних посібників і провадити видавничу діяльність у встановленому
законом порядку;

розвивати власну поліграфічну базу;
провадити науково�методичну експертизу, рецензувати рукописи, а

також створювати авторські колективи для написання підручників та по�
сібників;

надавати інформаційні послуги, зокрема і на основі комп'ютерних тех�
нологій; організовувати доступ до міжнародних інформаційних ресурсів;
створювати та обслуговувати розподілені бази даних; створювати і реалі�
зовувати аудіо — та відеопродукцію;

брати участь у проведенні державного контролю за результатами на�
вчання та складовими навчального процесу у сфері цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності у навчальних закладах;

брати участь у перевірках, які проводить ДСНС України та її територі�
альні органи, стану цивільного захисту і готовності до дій під час надзви�
чайних ситуацій адміністративно�територіальних одиниць, підприємств,
установ і організацій з питань визначення рівня організаційної і практич�
ної роботи щодо навчання різних категорій населення діям в умовах над�
звичайних ситуацій;

розробляти проект штату, табеля до штату та штатного розпису, вно�
сити пропозиції щодо його зміни та через інститут подавати на затвер�
дження до ДСНС України;

розвивати міжнародне співробітництво, укладати договори про співро�
бітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними заклада�
ми іноземних держав, міжнародними організаціями відповідно до законо�
давства;

розвивати власну матеріально�технічну базу та соціальну інфраструк�
туру;

розпоряджатися коштами та іншими надходженнями, одержаними від
надання платних послуг та інших джерел, не заборонених законодав�
ством;

визначати та встановлювати власні форми морального та матеріально�
го заохочення працівників Центру;

користуватися пільгами, встановленими законодавством для навчаль�
них закладів та установ освіти;

укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами,
організаціями, навчальними закладами та брати участь у діяльності між�
народних організацій;

провадити іншу діяльність, що не суперечить законодавству України.
Навчальна та методична робота, діловодство ведеться державною мо�

вою України.
2.3. Центр зобов'язаний:
забезпечувати на належному рівні організацію навчального процесу,

виконання дослідно�експериментальної та науково�методичної роботи,
надання інформаційних послуг, виконання умов державного замовлення
та договірних зобов'язань з надання освітніх послуг;

забезпечувати виконання сертифікаційних та ліцензійних вимог, систе�
ми стандартів освіти відповідних спеціальностей і професій;

дотримуватися договірних зобов'язань із суб'єктами освітньої, вироб�
ничої, наукової, комерційної діяльності та громадянами, в тому числі за
угодами з іноземними суб'єктами;

створювати належні умови для якісної організації навчального проце�
су;

забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони і безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпе�
ки тощо;

забезпечувати додержання вимог Закону України "Про дорожній рух";
здійснювати матеріально�технічне забезпечення на належному рівні

навчального процесу, науково�методичної та інформаційної діяльності;
здійснювати бухгалтерський та оперативний облік і складати звітність

згідно із законодавством України.
2.4. Права та обов'язки Центру реалізуються через гарантії, права та

обов'язки учасників навчального процесу.
Особовий склад Центру складається з осіб рядового і начальницького

складу служби цивільного захисту та працівників, які комплектуються на
контрактній і договірній основі.

Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту, працівників, у тому числі інвалідів, сімей,
учасників навчального процесу здійснюється відповідно до чинного зако�
нодавства.

Гарантії, права та обов'язки педагогічних та інших працівників Центру,
а також осіб, які навчаються в Центрі, встановлюються відповідно до чин�
ного законодавства і колективного договору.

Встановлені гарантії, права та обов'язки учасників навчального проце�
су регламентуються (визначаються) правилами внутрішнього трудового
розпорядку, положеннями про структурні підрозділи, посадовими інст�
рукціями (обов'язками), строковими трудовими договорами, контракта�
ми, наказами, розпорядженнями начальника Центру, рішеннями зборів
трудового колективу та педагогічної ради Центру.

ІІІ. Порядок комплектування, соціальні права та гаранти працівників
Центру

Працівники Центру реалізують право на працю шляхом укладання тру�
дового договору.

Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників Центру
регулюються законодавством України про працю.

На працівників Центру поширюються усі пільги, компенсації та соціаль�
ні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначено�
му чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та премі�
ювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених
планом використання бюджетних коштів, а також фактичних надходжень
коштів за договорами.

Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за рівень мінімаль�
ної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

Соціальний захист працівників Центру та членів їхніх сімей забезпечує
начальник Центру відповідно до чинного законодавства у межах коштів,
передбачених на соціальні потреби.

Правові та соціальні гарантії працівникам забезпечуються згідно із за�
конодавством.

Працівники підлягають страхуванню на випадок захворювання, частко�
вої або повної втрати працездатності, загибелі (смерті) під час виконання
посадових обов'язків згідно з чинним законодавством.

Інтереси трудового колективу в разі створення представляє профспіл�
ковий комітет первинної організації профспілки.

Профспілковий комітет:
представляє і захищає трудові, соціально�економічні права та інтереси

працівників в органах державної влади та органах місцевого самовряду�
вання, у відносинах з керівництвом Центру та об'єднаннями громадян;

бере участь у реалізації державної політики у сфері трудових відносин,
оплати праці, охорони праці, соціального захисту працівників;

здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додер�
жанням законодавства про працю та охорону праці, належних виробничих
та санітарно�побутових умов;

керується у роботі статутом первинної організації профспілки, Поло�
женням про первинну організацію профспілки, рішеннями вищих проф�
спілкових органів, законодавством України.

IV. Управління Центром, повноваження директора (начальника) Центру
4.1. Управління Центром здійснюється на основі принципів: 
автономії та самоврядування;
розмежування прав, повноважень та відповідальності засновників і

уповноважених ними осіб, керівництва Центру та його структурних під�
розділів; 

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 
незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
4.2. Безпосереднє управління діяльністю Центру здійснює директор

(начальник) Центру.
Директора (начальника) Центру призначає на посаду за рекомендаці�

ями загальних зборів колективу Центру голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій і попереднім погодженням з Київською міською
державною адміністрацією та Інститутом державного управління у сфері
цивільного захисту.

Із керівником Центру з цивільних осіб голова Державної служби Укра�
їни з надзвичайних ситуацій укладає контракт.

Кандидат на заміщення посади директора (начальника) повинен мати
повну вищу освіту, досвід роботи за фахом на керівних посадах у сфері
цивільного захисту та педагогічний стаж не менше ніж п'ять років.

4.3. Директор (начальник) Центру в межах наданих йому повноважень:
вирішує відповідно до законодавства та Статуту питання провадження

діяльності Центру, несе відповідальність за результати його роботи;
подає через Інститут на затвердження до ДСНС України структуру,

проект штату і штатного розпису Центру;
призначає на посади та звільняє з посад осіб рядового і начальниць�

кого складу Центру, крім заступників директора (начальника) Центру;
погоджує з Інститутом призначення та звільнення з посад заступника

директора (начальника) Центру, завідувача (начальника) обласних курсів
підвищення кваліфікації (удосконалення) керівних кадрів;

призначає та звільняє з посади за попереднім погодженням їх канди�
датури з відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування завідувачів (начальників) курсів та навчально�
консультаційних пунктів з працівників;

призначає та звільняє з посади інших працівників Центру згідно із за�
конодавством;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру, функціональ�
ні обов'язки працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку,
забезпечує охорону праці;

видає накази і розпорядження, дає доручення, обов'язкові для вико�
нання всіма структурними підрозділами Центру, його працівниками та
особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

керує роботою педагогічної ради;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, на�

уково�методичною та дослідно�експериментальною роботою;
зараховує, відраховує та поновлює на навчання слухачів відповідно до

законодавства;
контролює якість роботи педагогічних та інших працівників Центру;
застосовує до працівників та осіб рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту Центру заходи морального та матеріального
заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності;

є розпорядником майна і коштів, укладає угоди, дає доручення;
представляє Центр в органах державної влади, інших установах та ор�

ганізаціях без доручення;
забезпечує захист інформації з обмеженим доступом;
забезпечує підготовку та своєчасне подання встановленої звітності;
контролює виконання кошторису, укладає договори та угоди, відкри�

ває рахунки згідно з чинним законодавством;
забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
надає всі види відпусток, передбачені законодавством, особам рядо�

вого і начальницького складу та працівникам підпорядкованих структур�
них підрозділів;

встановлює відповідно до законодавства посадові оклади, додаткові
види грошового забезпечення й надбавки у межах максимального і міні�
мального розміру, всі види доплат, премій та матеріальної допомоги осо�
бам рядового і начальницького складу та працівникам підпорядкованих
структурних підрозділів;

утворює робочі та дорадчі органи для вирішення основних питань ді�
яльності відповідно до Статуту, а також визначає їх повноваження;

несе персональну відповідальність за дотримання законодавства, вико�
нання покладених на Центр завдань і договірних зобов'язань, фінансово�
господарську діяльність, стан будівель, споруд та іншого майна Центру;

організовує експлуатацію, раціональне використання техніки і засобів
Центру, а також їх ремонт та технічне обслуговування;

організовує експлуатацію, ремонт будівель і споруд та ефективне ви�
користання нерухомого майна, виконання ремонтних робіт та обслугову�
вання будівель, споруд та іншого майна Центру;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
4.4. У разі відсутності директора (начальника) Центру його обов'язки

виконує заступник директора (начальника) Центру.
4.5 Педагогічна рада Центру є колегіальним органом і утворюється

строком до трьох років.
До компетенції педагогічної ради належать:
розроблення і подання до вищого колегіального органу громадського

самоврядування проекту Статуту Центру, а також змін до нього;
визначення вибіркової частини змісту освіти і переліків навчальних

курсів, семінарів, модулів (дисциплін) та їх програм;
ухвалення рішень з питань організації навчального процесу;
оцінювання навчально�виховної діяльності структурних підрозділів;
координування питань навчально�методичної, науково�методичної ді�

яльності й інших питань діяльності відповідно до Статуту Центру;
визначення основних напрямків і завдань, форм роботи педагогічного

колективу.
До складу педагогічної ради входять за посадами заступник директора

(начальника), завідувачі (начальники) курсів, кабінетів, пунктів, інші педа�
гогічні працівники, головний бухгалтер. Склад педагогічної ради затвер�
джується наказом директора (начальника) Центру.

Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці. Пе�
дагогічна рада може ухвалювати рішення за наявності не менше двох тре�
тин її членів. Рішення приймаються більшістю голосів.

Рішення педагогічної ради затверджує наказом директор (начальник)
Центру. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається із
членів ради строком на навчальний рік та виконує обов'язки на громад�
ських засадах.

V. Органи громадського самоврядування Центру
5.1. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори

трудового колективу.
5.2. Загальні збори трудового колективу скликаються не менше одно�

го разу на рік і правомочні розглядати та приймати рішення, якщо в їх ро�
боті бере участь не менше 2/3 загальної чисельності трудового колекти�
ву.

5.3. Загальні збори трудового колективу Центру:
рекомендують голові ДСНС України претендента на посаду директора

(начальника) Центру;
щороку заслуховують звіти керівників курсів та начальника Центру і

оцінюють їх діяльність;
обирають виборних представників до педагогічної ради Центру;
обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства;
приймають Статут Центру за поданням педагогічної ради, а також по�

дають пропозиції щодо внесення змін до нього;
ухвалюють Правила внутрішнього розпорядку Центру;
розглядають інші питання діяльності Центру.
Рішення загальних зборів колективу мають дорадчий характер.
VI. Майно та кошти Центру
6.1. З метою забезпечення діяльності Центру, передбаченої цим Стату�

том, за ним закріплюються на правах оперативного управління або орен�
ди будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше необхідне майно.

Навчальне та наукове обладнання, інвентар та інше рухоме та нерухо�
ме майно, яке надано Центру в оперативне управління, матеріальні цінно�
сті та інші об'єкти, придбані за кошти Центру або передані йому в уста�
новленому законом порядку, належать Центру і використовуються ним
самостійно в порядку, встановленому законодавством.

6.2. Майно Центру, що перебуває у державній власності та передано
йому в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь�
яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбаче�
них законодавством.

6.3. Майно Центру, яке забезпечує його статутну діяльність, не може
бути предметом застави.

6.4. Фінансове забезпечення діяльності Центру здійснюється за раху�
нок коштів Державного бюджету.

6.5. Джерелами наповнення спеціального фонду державного бюдже�
ту є:

кошти, отримані за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфіка�
ції фахівців, за надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними
договорами (контрактами, угодами) з юридичними і фізичними особами;

кошти, отримані від надання в оренду приміщень, обладнання, майна
та територій тощо;

надходження за виконання науково�дослідних, пошукових, експертних
та інших робіт (послуг), виконаних Центром на замовлення та за догово�
рами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

кошти від реалізації прав на об'єкти інтелектуальної (промислової)
власності;

кошти, отримані від реалізації обладнання та матеріалів;
дотації від органів влади;
надходження в іноземній валюті, у тому числі від зовнішньоекономічної

діяльності, а також інші, не заборонені законодавством надходження.
6.6. Отримані кошти спрямовуються на провадження статутної діяль�

ності Центру в порядку та на умовах, визначених законодавством і цим
Статутом.

6.7. Умови оплати праці в Центрі визначаються законодавством для
бюджетних установ та іншими нормативно�правовими актами.

VII. Порядок звітності, контролю за провадженням фінансово�госпо�
дарської діяльності

7.1. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фі�
нансовий облік своєї роботи, веде статистичну і фінансову звітність, по�
дає її в установленому порядку згідно з вимогами Бюджетного кодексу
України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" та інших нормативно�правових актів, складає місячну, кварталь�
ну і річну звітність та подає її до ДСНС України, Міністерства доходів і збо�
рів України, органів Державної казначейської служби України, Державної
служби статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду загально�
обов'язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце�
здатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви�
робництві та професійних захворювань України відповідно до чинного за�
конодавства.

7.2. Директор (начальник) та головний бухгалтер Центру несуть персо�
нальну відповідальність за достовірність бухгалтерської та фінансової
звітності.

7.3. Аудит та інші види контролю діяльності Центру здійснюються згід�
но з чинним законодавством.

VIII. Концепція освітньої діяльності
8.1. Освітня діяльність Центру ґрунтується на концептуальних засадах

Національної доктрини розвитку освіти, законів України "Про освіту", "Про
вищу освіту" та Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI
століття").

8.2. Основною метою діяльності Центру є забезпечення умов, необхід�
них для отримання особою освітніх послуг належної якості, координація
та методичний супровід суб'єктів господарювання, які проводять навчан�
ня населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи, проживан�
ня та навчання.

8.3. Освітня діяльність базується на принципах:
доступності — надання можливості кожному слухачеві використовувати

всі форми отримання освітніх послуг;
науковості — відповідності змісту освіти сучасним досягненням науки,

використання вітчизняного та зарубіжного досвіду;
диференціації — багатоваріантності системи освіти та підбору відпо�

відної форми організації навчального процесу для конкретного слухача
залежно від його освітнього рівня, спеціальності, досвіду роботи та інших
чинників;

демократизму, гуманізації та гуманітаризації — вільного вибору слуха�
чем форм та методів отримання освітніх послуг і формування навчально�
го плану з урахуванням його побажань; демократизації взаємовідносин
учасників навчального процесу; орієнтації на створення стимулювального
морально�психологічного оточення і підтримання високого морального та
інтелектуального потенціалу;

незалежності — формування навчальних програм та планів на об'єк�
тивній, науковій основі, без впливу політичних партій і релігійних органі�
зацій;

поєднання теорії з практикою — процес надання освітніх послуг перед�
бачає не тільки оволодіння сучасними теоретичними розробками, а й
практичне закріплення їх під час підготовки і проведення на підприєм�
ствах, в установах та організаціях об'єктових навчань, тренувань з відпра�
цювання планів реагування на НС, локалізації і ліквідації аварійних ситу�
ацій, ознайомлення з передовим досвідом інших установ та організацій,
що займаються діяльністю з напряму забезпечення безпеки життя та ді�
яльності людини;

конкурентоздатності — забезпечення якісної складової навчального
процесу, врахування сучасних освітніх вимог, науково�методичного, тех�
нічного забезпечення, постійне вдосконалення навчання, добір високо�
кваліфікованих педагогічних працівників, розвиток соціальної інфраструк�
тури Центру;

безперервності, перспективності та національної спрямованості — ви�
магає оптимального співвідношення перспективи професійного вдоско�
налення надання освітніх послуг з урахуванням розвитку національної сві�
домості.

8.4. Цільові програми діяльності та шляхи їх реалізації:
8.4.1. Системний розвиток післядипломної освіти, удосконалення ор�

ганізації, форм, методів і змісту навчання на основі наступності та непе�
рервності освіти; інноваційного характеру навчально�виховної роботи;
спрямованості і здатності особистості до самонавчання; різноманітності
освітніх послуг, варіативності навчальних програм, індивідуалізації на�
вчання.

8.4.2. Поєднання традиційних методів та нових інформаційних і ком�
п'ютерних технологій у навчально�виховному процесі, інформаційне за�
безпечення навчального процесу на основі єдності інформаційного прос�
тору; особистісна орієнтація; інтегрованість традиційних та нових інфор�
маційних і комп'ютерних технологій.

8.4.3. Фундаменталізація і гуманітаризація навчання, розвиток творчої
особистості на основі гармонізації стосунків людини, суспільства, приро�
ди; створення передумов і можливостей для неперервної самоосвіти у
насиченому інформаційному просторі.

8.4.4. Новації, спрямовані на розширення і вдосконалення позашкіль�
ної роботи; широка інформативність; наступність змісту і неперервність.

8.4.5. Удосконалення управління, забезпечення кадрового супроводу
навчального процесу і методичної роботи на основі інтегрованості систе�
ми управління; високої професійності; вимогливості і відповідальності.

8.4.6. Розвиток експериментально�дослідної роботи, інтеграція на�
вчального процесу і методичної роботи на основі наукової, науково�тех�
нічної політики в системі вищої освіти України; відповідність форм іннова�
ційної діяльності рушійним силам соціально орієнтованої ринкової еконо�
міки.

8.4.7. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері науки та освіти
на основі пріоритетів національних інтересів.

8.4.8. Розвиток соціальної інфраструктури та сприяння соціальному за�
хисту співробітників і слухачів на основі першочерговості охорони їх жит�
тя та здоров'я, доступності й адресності соціальної допомоги, різноманіт�
ності соціальної підтримки, єдності інтересів та завдань соціальної інфра�
структури.

8.4.9. Економічна і фінансова самодостатність, спрямованість госпо�
дарської діяльності і матеріального забезпечення Центру на основі сис�
темності економічної, фінансової і господарської діяльності; підзвітності
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та прозорості економічної, фінансової і господарської діяльності; багато�
канальності системи фінансового забезпечення.

8.4.10. Концепція освітньої діяльності доповнюється і деталізується
відповідно до основних завдань структурних підрозділів Центру та втілює�
ться у планах роботи.

IX. Організація навчального процесу
9.1. Навчальний процес у Центрі здійснюється відповідно до законо�

давства України у сфері цивільного захисту та у галузі освіти, інших нор�
мативно�правових актів, цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку
Центру, наказів та розпоряджень начальника і рішень педагогічної ради.

9.2. Організація навчального процесу з функціонального навчання
здійснюється відповідно до вимог Положення про організацію навчально�
го процесу з функціонального навчання у мережі навчально�методичних
установ єдиної системи цивільного захисту.

Набір навчальних груп проводиться відповідно до плану комплектуван�
ня Центру слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного за�
хисту на рік, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та підписа�
них угод (договорів) з юридичними і фізичними особами.

9.3. Навчальні групи слухачів формуються за планами�графіками
ДСНС України відповідно до затверджених обсягів державного замовлен�
ня та виділених на їх виконання коштів.

X. Науково�методична діяльність Центру
10.1. Науково�методична діяльність є невід'ємною складовою освіт�

ньої діяльності Центру і орієнтована на інноваційну, розробницьку, пошу�
ково�дослідницьку й експериментальну діяльність.

Головною метою науково�методичної діяльності є ефективне функціо�
нування і розвиток усіх напрямків і суб'єктів освітньої діяльності Центру в
інноваційному режимі через:

трансформування інноваційних педагогічних технологій у практику ді�
яльності Центру, допомогу в розвитку експериментально�дослідницької
роботи, впровадження наукових досягнень;

організацію пошуку, розроблення і апробації нового змісту навчально�
го процесу, методів і форм його реалізації;

науково�методичний супровід суб'єктів господарювання, які проводять
навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях за місцем
роботи, навчання та проживання;

патронаж навчальних закладів, які мають статус базових навчальних
закладів з цивільного захисту, і надання їм науково�методичної допомо�
ги;

розвиток педагогічної і професійної майстерності педагогічних праців�
ників, колективної дослідницької та інноваційної їх діяльності;

інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем орга�
нізації навчального процесу, передового педагогічного досвіду;

професійне вдосконалення, формування та науково�теоретичне об�
ґрунтування індивідуальної системи роботи педагогічних працівників та
підготовку їх до атестації;

залучення до навчального процесу і методичної роботи провідних вче�
них і науковців, працівників наукових установ і організацій, а також прове�
дення інших заходів.

10.2. Координацію науково�методичної діяльності структурних підроз�
ділів і педагогічних працівників Центру здійснює методичний кабінет.

На базі методичного кабінету утворюється і функціонує методична
служба Центру, яка забезпечує взаємодію з районними (міськими) мето�
дичними кабінетами (центрами) та обласним навчальним закладом після�
дипломної педагогічної освіти.

До складу методичної служби Центру на громадських засадах входять:
голова науково�методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності населення; керівник методичного об'єднання вчителів,
які викладають основи цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у
загальноосвітніх середніх навчальних закладах.

Науково�методична рада провадить діяльність при Центрі з метою на�
дання допомоги викладачам, які викладають нормативні дисципліни "Без�
пека життєдіяльності" та "Цивільний захист", та сприяння поліпшенню на�
вчальної, методичної та науково�дослідної роботи, що виконується відпо�
відними кафедрами, цикловими комісіями ВНЗ міста.

До основних напрямків роботи науково�методичних рад належать:
розроблення рекомендацій щодо планування і організації навчального

процесу з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту з урахуванням
профілю навчальних закладів і місцевих умов;

рецензування і обговорення методичних розробок, конспектів лекцій,
наочних та навчально�методичних посібників;

координація науково�дослідницької роботи кафедр, циклових комісій
та окремих викладачів з цивільного захисту;

участь в організації досліджень під час проведення спеціальних ком�
плексних навчань, тренувань та експериментальній роботі щодо оптимі�
зації змісту, методів та прийомів навчання у сфері цивільного захисту на
базі об'єктів господарської діяльності.

10.3. Методичні комісії Центру утворюються з метою обговорення і об�
рання варіантів змісту навчання з певного навчального курсу, модуля, те�
матичного семінару (навчальні плани, програми, посібники, рекомендації
тощо), форм і методів навчального процесу та способів їх реалізації. Ке�
рівництво роботою методичних комісій здійснюють голови комісій, які
обираються з найдосвідченіших педагогічних працівників. Персональний
склад методичних комісій, а також голови комісій затверджуються нака�
зом начальника (директора) Центру.

10.4. З метою оприлюднення результатів науково�методичної діяльно�
сті створюється інформаційний ресурс (збірники матеріалів та інші видан�
ня, електронні навчальні комплекси), проводяться науково�методичні та
науково�практичні конференції, семінари, круглі столи, представницькі та
інші заходи.

XI. Міжнародна діяльність
11.1.3 метою інтеграції до світової освітянської системи Центр за по�

годженням з ДСНС України відповідно до напрямків своєї діяльності:
здійснює обмін інформацією з питань управління у сфері цивільного

захисту, обмін науковими публікаціями, навчально�методичними матері�
алами, бібліографічною та довідковою літературою;

організовує або бере участь у проведенні міжнародних конференцій,
семінарів, симпозіумів та інших заходів;

згідно з чинним законодавством України укладає договори про співро�
бітництво, встановлює прямі зв'язки з навчальними закладами і методич�
ними установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фонда�
ми тощо;

згідно із законодавством направляє за кордон відповідно до міжнарод�
них договорів, міжнародних проектів, заснованих на договірній основі, і
договорів, укладених Інститутом та ДСНС України з навчальними та на�
уковими установами іноземних держав, наукових і науково�педагогічних
працівників на навчання та стажування, у тому числі в порядку обміну до�
свідом;

провадить інші види зовнішньоекономічної діяльності за погодженням
з ДСНС України.

XII. Ліквідація і реорганізація Центру
12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетво�

рення, виділення) Центру здійснюється у порядку, встановленому чинним
законодавством.

12.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утво�
рюється ДСНС України та виконавчим органом Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрацієї). Порядок і строки проведення
ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначено зако�
нодавством України.

12.3. Майно, що належало Центру на праві оперативного управління, у
разі його злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації повер�
тається засновнику або правонаступнику, визначеному засновниками.

12.4. Під час ліквідації та реорганізації Центру працівникам та особам,
що проходять службу цивільного захисту, гарантується додержання їх
прав відповідно до законодавства України та порядку проходження служ�
би цивільного захисту.

ХІІІ. Порядок внесення змін до Статуту
Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно з порядком, встанов�

леним законодавством,

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

21 серпня 2013 р. за № 42/1034

Про затвердження Порядку переведення жилих будинків і жилих приміщень 
у нежилі в місті Києві

Розпорядження № 1355 від 6 серпня 2013 року
Відповідно до статей 7, 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, законів України "Про сто*

лицю України — місто*герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного бу*
динку" та з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб з питань переведення жилих будинків і
жилих приміщень у нежилі, переобладнання жилих будинків і жилих приміщень та використання їх в інших цілях, забезпечення
сталого функціонування та розвитку підприємництва в місті Києві, впорядкування переведення жилих будинків і жилих приміщень
у нежилі в місті Києві:

1. Затвердити Порядок переведення жилих будинків і жилих примі�
щень у нежилі в місті Києві, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на

заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов`язків та голів районних в місті Києві державних
адміністрацій.

Голова О. Попов

1. Порядок переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в
місті Києві (далі — Порядок) розроблено на підставі статті 8 Житлового ко�
дексу Української РСР, законів України "Про приватизацію державного
житлового фонду", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного бу�
динку", "Про адміністративні послуги", "Про столицю України — місто�ге�
рой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", ДБН В.2.2�15�2005
"Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", Правил утри�
мання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених на�
казом Державного комітету України з питань житлово�комунального гос�
подарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України від 25 серпня 2005 року за № 927/11207.

Положення цього Порядку не стосуються переобладнання для вико�
ристання в інших цілях непридатних для проживання жилих будинків і жи�
лих приміщень відповідно до статті 7 Житлового кодексу Української РСР.

2. Переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих
приміщень у будинках державної, комунальної та приватної форм власно�
сті (далі — придатні для проживання жилі будинки і жилі приміщення) у
нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення
придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у нежилі
здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

Переведення придатних для проживання жилих приміщень у нежилі
допускається, як виняток, у разі якщо вони розташовані на першому, дру�
гому і цокольному поверхах та, які мають окремий вхід або мають можли�
вість влаштування окремого входу.

При цьому переведення жилих приміщень у нежилі, що розташовані на
другому поверсі, допускається у разі якщо приміщення, які розташовані
під ними на першому, цокольному поверсі, є нежилими.

Не допускається переведення жилого приміщення жилого будинку у
нежиле для потреб промислового характеру та у випадках, передбачених
абзацом другим пункту 2.50 ДБН В.2.2�15�2005 "Будинки і споруди. Жит�
лові будинки. Основні положення".

3. Для вирішення питання переведення жилого будинку, жилого при�
міщення у нежилий, нежиле відповідно до статті 8 Житлового кодексу
Української РСР власник жилого будинку, жилого приміщення або уповно�
важена ним особа (далі — заявник) звертається шляхом подання заяви
про переведення жилого будинку, жилого приміщення у нежилий, нежи�
ле до центру надання адміністративних послуг відповідної районної в міс�
ті Києві державної адміністрації.

4. У заяві про переведення обов'язково зазначається з якою метою жи�
лий будинок, жиле приміщення має бути переведене у нежиле та для чо�
го у подальшому планується його використовувати.

До заяви про переведення жилого будинку, жилого приміщення у не�
жилий, нежиле заявником додаються такі документи:

нотаріально завірена копія документа, що підтверджує право власності
на жилий будинок, жиле приміщення;

копія технічного паспорта жилого будинку, жилого приміщення, вида�
ного уповноваженим суб'єктом;

довідка балансоутримувача будинку про те, що у жилому будинку, жи�
лому приміщенні ніхто не зареєстрований;

копія паспорта — для фізичних осіб;
оригінал або завірена в установленому порядку копія довідки про спла�

ту пайової участі у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфра�
структури (у випадку звільнення від сплати пайової участі — відповідне рі�
шення);

документ, що підтверджує можливість влаштування окремого входу до
жилого будинку, жилого приміщення (передпроектна розробка влашту�
вання окремого входу тощо), який надається в разі відсутності такого вхо�
ду на момент подачі заяви;

згода власників (співвласників) суміжних житлових приміщень;
видана у встановленому порядку довіреність та/або інший документ,

що підтверджує повноваження особи (у разі подання документів уповно�
важеною особою).

За достовірність відомостей, що містяться у заяві та поданих докумен�
тах, відповідає заявник.

5. Центр надання адміністративних послуг районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації попередньо перевіряє заяву та подані документи що�
до відповідності їх вимогам пункту 4 цього Порядку та в разі невідповід�
ності повертає їх заявнику.

У разі відповідності заяви та поданих документів вимогам пункту 4 цьо�
го Порядку Центр надання адміністративних послуг районної в місті Києві
державної адміністрації направляє їх до відповідної районної в місті Києві
державної адміністрації у строки, встановлені пунктом 10 цього Порядку.

6. Після розгляду документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, та
за відсутності підстав для відмови, зазначених у пункті 7 цього Порядку,
районною в місті Києві державною адміністрацією здійснюється підготов�
ка проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) про переведення придатного для

проживання жилого будинку, жилого приміщення у нежилий, нежиле, із
обов'язковим зазначенням подальшого функціонального призначення бу�
динку, приміщення.

Районна в місті Києві державна адміністрація при опрацюванні питан�
ня переведення має право самостійно запросити:

письмову згоду у власника земельної ділянки або землекористувача,
якщо земельна ділянка, на якій розташований відповідний будинок, від�
ведена в установленому порядку;

погодження у відповідного органу охорони культурної спадщини, якщо
жиле приміщення знаходиться у будинку, який є об'єктом культурної
спадщини або якщо будинок, який переводиться у нежитловий, є об'єк�
том культурної спадщини.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по�
винна бути зазначена інформація про виконання умов цього Порядку, в
тому числі щодо можливості влаштування окремого входу до житлового
приміщення.

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) про переведення за поданням
районної в місті Києві державної адміністрації направляється для пого�
дження у встановленому Регламентом виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) порядку, в тому числі
до Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

7. У переведенні придатного для проживання жилого будинку, жилого
приміщення у нежилий, нежиле може бути відмовлено з таких підстав:

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
невідповідність приміщень вимогам, передбаченим пунктом 2 цього

Порядку.
8. У разі наявності підстав, зазначених у пункті 7 цього Порядку, район�

ною в місті Києві державною адміністрацією здійснюється підготовка про�
екту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про відмову у переведенні придатного
для проживання жилого будинку, жилого приміщення у нежилий, нежиле
із зазначенням підстав для відмови.

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) про відмову у переведенні за по�
данням районної в місті Києві державної адміністрації направляється для
погодження у встановленому Регламентом виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) порядку, в тому
числі до Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) передає копію розпорядження про переведення придатно�
го для проживання жилого будинку, жилого приміщення у нежилий, нежи�
ле або про відмову у переведенні придатного для проживання жилого бу�
динку, жилого приміщення у нежилий, нежиле (щодо зміни функціональ�
ного призначення приміщення) заявнику через Центр надання адміністра�
тивних послуг відповідної районної в місті Києві державної адміністрації
та відповідні копії районній в місті Києві державній адміністрації та Депар�
таменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 
3 (трьох) робочих днів з дня видання такого розпорядження.

10. Граничний строк розгляду наданих документів та прийняття рішен�
ня про переведення або про відмову у переведенні придатного для про�
живання жилого будинку, жилого приміщення у нежилий, нежиле не мо�
же перевищувати 30 календарних днів з дня подання заявником заяви та
документів, визначених пунктом 4 цього Порядку.

Центр надання адміністративних послуг районної в місті Києві держав�
ної адміністрації не пізніше наступного робочого дня після отримання, на�
правляє отримані від заявника заяву та документи до районної в місті Ки�
єві державної адміністрації.

Районна в місті Києві державна адміністрація здійснює розгляд доку�
ментів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, та подає на погодження в ус�
тановленому порядку проект розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у строк до
10 робочих днів з дня отримання.

11. Переведення придатного для проживання жилого будинку, жилого
приміщення у нежилий, нежиле здійснюється на безоплатній основі, як�
що інше не передбачено законодавством України.

12. Контроль за відповідністю фактичного використання переведеного
у нежитловий будинку, нежитлове приміщення функціональному призна�
ченню, вказаному у розпорядженні про переведення жилого будинку, жи�
лого приміщення у нежилий, нежиле, здійснює відповідна районна в міс�
ті Києві державна адміністрація.

13. У разі виявлення факту використання переведеного у нежитловий
будинку, нежитлове приміщення не за функціональним призначенням,
вказаним у розпорядженні про переведення жилого будинку, жилого при�
міщення у нежилий, нежиле, відповідна районна в місті Києві державна
адміністрація повідомляє власника такого приміщення про необхідність
звернення для внесення змін до розпорядження про переведення жилого
будинку, жилого приміщення у нежилий, нежиле та інформує про виявле�
не порушення Інспекцію державного архітектурно�будівельного контролю
у місті Києві, Департамент житлово�комунальної інфраструктури виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

14. Для зміни функціонального призначення переведеного у нежитло�
вий будинок, у нежитлове приміщення, заявник звертається до Центру
надання адміністративних послуг відповідної районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації шляхом подання заяви про зміну функціонального
призначення такого будинку, приміщення, яка розглядається у строки,
встановлені пунктом 10 цього Порядку.

15. Рішення про відмову у зміні функціонального призначення переве�
деного у нежитловий будинку, у нежитлове приміщення може бути прий�
няте виключно на підставі закону або ДБН В.2.2�15�2005 "Будинки і спо�
руди. Житлові будинки. Основні положення".

16. Забороняється вимагати від заявника для отримання послуг, пе�
редбачених цим Порядком, документи, не передбачені цим Порядком.

17. Державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власно�
сті на нерухоме майно у зв'язку з переведенням жилих будинків і жилих
приміщень у нежилі здійснюється відповідно до Закону України "Про дер�
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та ін�
ших нормативних актів, прийнятих відповідно до цього Закону.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

21 серпня 2013 р. за № 42/1034
Затверджено

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 6.08.2013 № 1355

Порядок
переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві

Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери
управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) та підприємств, об'єднань, заснованих 
на комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

та визначення такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 
Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 1250 від 24 липня 2013 року
Відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці", постанови Кабінету Міністрів України від

19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній влас*
ності, та об'єднань державних підприємств" та з метою упорядкування оплати праці керівників державних підприємств, переданих
до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підприємств, об'*
єднань, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва:

1. Заступникам голови Київської міської державної адміністрації та ке�
рівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), за поданням яких укладаю�
ться контракти з керівниками державних підприємств, переданих до сфе�
ри управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та підприємств, об'єднань, заснованих на ко�
мунальній власності територіальної громади міста Києва (далі — Підпри�
ємств) забезпечити встановлення умов і розмірів оплати праці керівників
Підприємств, відповідно до законодавства України.

2. Затвердити Показники для визначення розміру посадових окладів
керівників державних підприємств, переданих до сфери управління вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власно�
сті територіальної громади міста Києва.

3. Затвердити Перелік умов та диференційованих показників премі�
ювання керівників державних підприємств, переданих до сфери управлін�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній
власності територіальної громади міста Києва.

В залежності від виду економічної діяльності Підприємства, керівнику
встановлюються умови, диференційовані показники та розміри премі�
ювання відповідно до діючого на Підприємстві Положення про премі�
ювання.

4. Затвердити Форму затвердження умов, диференційованих показ�
ників та розмірів преміювання керівників державних підприємств, пере�
даних до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та підприємств, об'єднань,
заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Ки�
єва.

5. Затвердити Перелік документів, які подаються до Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для перевірки та погодження проекту
контракту з керівниками державних підприємств, переданих до сфери
управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та підприємств, об'єднань, заснованих на ко�
мунальній власності територіальної громади міста Києва (далі — Пере�
лік).

6. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1) перевіряти та погоджувати, в одноденний термін, правильність роз�
рахунку розміру посадового окладу керівника Підприємства з урахуван�
ням вимог законодавства України.

Для перевірки та погодження проекту контракту з керівником Підпри�

ємства уповноважені особи надають до Департаменту соціальної політи�
ки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) документи згідно затвердженого Переліку;

2) надавати роз'яснення щодо застосування цього розпорядження.
7. Установити, що заступники голови Київської міської державної адмі�

ністрації та керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за подан�
ням яких укладаються контракти з керівниками Підприємств, несуть пер�
сональну відповідальність за встановлення оплати праці керівникам Під�
приємств.

8. Це розпорядження не розповсюджується на керівників установ та
організацій, оплата праці яких здійснюється відповідно до постанови Ка�
бінету Міністрів України від.30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату пра�
ці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери".

9. Районним в місті Києві державним адміністраціям при укладанні
контрактів з керівниками підприємств, заснованих на комунальній влас�
ності територіальної громади міста Києва та переданих до сфери їх
управління, керуватися цим розпорядженням.

10. Заступникам голови Київської міської державної адміністрації та
керівникам відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за подан�
ням яких укладаються контракти з керівниками Підприємств, в двомісяч�
ний термін переглянути та погодити умови та диференційовані показни�
ки преміювання керівників Підприємств, з урахуванням цього розпоря�
дження.

11. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження Київської
міської державної адміністрації:

від 13 серпня 1999 року № 1325 "Про умови і розміри оплати праці ке�
рівників підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власності";

від 07 березня 2000 року № 321 "Про оплату праці керівників об'єд�
нань, підприємств, заснованих на комунальній власності";

від 12 червня 2000 року № 901 "Про внесення змін і доповнень до роз�
поряджень Київської міської державної адміністрації від 07.03.2000
№ 321, від 13.08.1999 № 1325".

12. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

13. 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)
від 24.07.2013 № 1250

Показники
для визначення розміру посадових окладів керівників державних підприємств, переданих

до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власності

територіальної громади міста Києва

Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті
повної зайнятості в середньому за рік, осіб

Кратність мінімальних тарифних ставок 1 розряду робітника основного
виробництва (мінімальних посадових окладів (ставок)працівника

основної професії)

до    25 2,3

від    26      до    50 2,45

від     51       до    100 2,6

від      101     до    150 2,8
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 6 вересня 2013 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 24.07.2013 № 1250

Примірний перелік 
умов та диференційованих показників преміювання керівників державних підприємств,
переданих до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації') та підприємств, об'єднань,заснованих на комунальній
власності територіальної громади міста Києва

від      151     до   200 3,0

від     201     до   250 3,2

від     251     до   300 3,4

від     301     до   350 3,6

від      351     до    400 3,8

від      401     до    500 4,0

від     501     до    800 5,0

від      801     до    6000 6,0

від      6001   до    9000 7,0

понад   9001 8,0

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Примітка.
1За кожний диференційований показник (на вибір) керівнику встановлюється розмір премії у відсотках, загальний розмір якої не повинен переви�

щувати 100 відсотків нарахованої заробітної плати за посадовим окладом керівника.
2Обов'язкові умови преміювання для керівників всіх підприємств:
— наявність прибутку (чистого, валового);
— відсутність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства;
— своєчасна сплата в повному обсязі податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та єдиного соціального внеску.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 24.07.2013 № 1250

ФОРМА
затвердження умов, диференційованих показників 

та розмірів преміювання керівників державних підприємств, 
переданих до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власності 

територіальної громади міста Києва

№ Вид економічної діяльності Умови преміювання Диференційовані показники преміювання 1

1 2 3 4

1. Будівництво житлових і нежитлових будівель 
Будівництво інших споруд, не включено до
інших угруповань (далі:н.в.і.у.) 
Інші будівельно:монтажні роботи
Електромонтажні роботи 
Діяльність у сфері архітектури 
Надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна (у сфері
будівництва) 
Організація будівництва будівель 
Комплексне обслуговування об'єктів 
Надання інших індивідуальних послуг,
н.в.і.у. 
Надання інших фінансових послуг (крім
страхування  та  пенсійного забезпечення),
н.в. і.у.

1 .Обов'язкові умови 2

2. На вибір: 
:  дотримання  норм  та
вимог техніки   безпеки та
охорони праці; 
: відсутність
обґрунтованих скарг та
рекламацій.

1 .Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.3абезпечення рівня рентабельності. 
3.Виконання  робіт  (послуг)  у  строки, обумовлені
договірними зобов'язаннями. 
4.Виконання обсягів робіт по капітальним
вкладенням згідно з Програмою економічного та
соціального розвитку міста Києва. 
5.Виконання показників фінансового плану щодо
сплати податку на прибуток та  відрахування
частини прибутку до бюджету міста Києва. 
6.Виконання планових показників по залученню
інвестицій на житлове будівництво. 
7.3абезпечення виконання планових показників   по
собівартості робіт та послуг. 
8. Зростання обсягу товарообігу.

2. Діяльність головних управлінь (хед:офісів) 
Будівництво доріг і автострад 
Пасажирський наземний транспорт міського
та приміського сполучення 
Інший пасажирський наземний транспорт,
н.в.і.у. 
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах 
Допоміжне обслуговування наземного
транспорту 
Допоміжне обслуговування авіаційного
транспорту 
Вантажний автомобільний транспорт 
Технічне обслуговування та ремонт
автотранспортних засобів 
Діяльність у сфері проводового
електрозв'язку

1.Обов'язкові умови2

2. На вибір: виконання
графіку руху поїздів не
нижче 99,5 відсотка; 
:  недопущення на
підприємстві аварії,
нещасного випадку із
смертельним наслідком з
вини підприємства; 
: виконання обсягів робіт
капітального, середнього
та поточного ремонтів  та
утриманню автомобільних
шляхів  та  споруд на них  в
натуральних показниках; 
: забезпечення високої
культури обслуговування,
відсутність обґрунтованих
скарг та рекламацій; 
: виконання встановленого
коефіцієнту регулярності
перевезення пасажирів на
міських маршрутах у
звичайному режимі руху

1.Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг.
2.Виконання плану доходів від перевезень
пасажирів. 
3.Зростання обсягу наданих    послуг (виконаних
робіт) у розрахунковому місяці до відповідного
періоду. 
4.Неперевищення витрат без урахування
амортизаційних відрахувань, передбачених
планом. 
5.Забезпечення виконання планових показників по
собівартості робіт та послуг. 
6.Виконання послуг по санітарній очистці згідно з
укладеними договорами. 
7.Виконання показників фінансового плану щодо
сплати податку на прибуток та  відрахування
частини  прибутку до бюджету міста Києва. 
8.Забезпечення рівня рентабельності. 
9.3абезпечення ритмічного   виконання будівельно:
монтажних робіт згідно календарного графіку. 
10. Виконання запланованих обсягів робіт і послуг
за договорами.

3. Демонстрація кінофільмів 
Розповсюдження кіно: та відеофільмів,
телевізійних програм 
Діяльність із підтримання театральних і
концертних заходів 
Діяльність готелів і подібних засобів
тимчасового розмічування 
Діяльність туристичних агентств 
Діяльність у сфері спорту 
Функціювання спортивних споруд 
Функціювання атракціонів і тематичних
парків

1. Обов'язкові умови2. 
На вибір: 
:  наявність доходу від
продажу вхідних квитків; 
: забезпечення високої
культури обслуговування,
відсутність обґрунтованих
скарг та рекламацій; 
: ефективне та своєчасне
виконання виробничих
завдань, функцій, робіт,
послуг; 
: дотримання норм та
вимог техніки безпеки та
охорони праці.

1 .Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.3ростання обсягу наданих послуг (виконаних
робіт) у розрахунковому місяці до відповідного
періоду. 
3.Забезпечення рівня рентабельності. 
4.3абезпечення ефективної роботи з коне:
власниками та конезаводами по вчасним
розрахункам за надані послуги. 
5.Збільшення кількості проведення інформаційно:
просвітницьких заходів.

4. Дослідження й експериментальні розробки у
сфері суспільних і гуманітарних наук 
Дослідження кон'юктури ринку та виявлення
громадської думки 
Професійно:технічна освіта 
Інши види освіти

1. Обов'язкові умови2 1.Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.Виконання показників фінансового плану щодо
сплати податку на прибуток та  відрахування
частини  прибутку до бюджету міста Києва. 
3.Забезпечення рівня рентабельності. 
4.Приріст чистого прибутку по відношенню до
відповідного періоду минулого року. 
5.Виконання завдань із реалізації та подальшого
супроводу Проекту. 
6.Виконання графіку робіт.

5. Виробництво дитячого харчування та
дієтичних харчових продуктів 
Допоміжна діяльність у тваринництві 
Стоматологічна практика 
Спеціалізована медична практика 
Загальна медична практика 
Роздрібна торгівля фармацевтичними
товарами в спеціалізованих магазинах

1 .Обов'язкові умови2. 
2. На вибір: 
: дотримання норм та
вимог техніки безпеки та
охорони праці; 
: забезпечення високої
культури обслуговування,
відсутність обґрунтованих
скарг та рекламацій; 
: своєчасне реагування на
звернення громадян.

1.Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.Покращення якості робіт, послуг. 
3.Впровадження нових технологій. 
4. Зростання обсягу товарообігу. 
5.Забезпечення рівня рентабельності.
6.Забезпечення високої якості медикаментозного
обслуговування населення, лікувально:
профілактичних закладів

6. Надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна (у сфері
торгівлі) 
Видання книг 
Складське господарство
Роздрібна торгівля комп'ютерами,
периферійним устаткуванням і програмним
забезпеченням у спеціалізованих магазинах 
Роздрібна торгівля пальним 
Консультування з питань комерційної
діяльності й керування 
Морське рибництво (аквакультура) 
Виробництво антибіотиків немедичного
призначення

1. Обов'язкові умови2

2 На вибір: 
: забезпечення високої
культури обслуговування,
відсутність обґрунтованих
скарг та рекламацій; 
: дотримання норм та
вимог техніки безпеки та
охорони праці.

1.Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.Виконання показників фінансового плану щодо
сплати податку на прибуток та відрахування
частини  прибутку до бюджету міста Києва. 
3. Збільшення обсягів товарообігу. 
4.3абезпечення рівня рентабельності. 
5.Реалізація  програми  та  забезпечення
функціонування магазинів "крокової" досяжності
відповідно до адресного розміщення. 
6.Забезпечення завозу,   переробки та закладки   на
довгострокове зберігання плодоовочевої продукції. 
7.3абезпечення виконання планових показників по
собівартості робіт та послуг. 
8.Приріст чистого прибутку по відношенню до
відповідного періоду минулого року

7. Збирання безпечних відходів 
Надання ландшафтних послуг 
Допоміжна діяльність у рослинництві 
Надання послуг у лісовому господарстві 
Надання   допоміжних послуг у лісовому
господарстві 
Інші види діяльності з прибирання 
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 
Ветеринарна діяльність 
Дослідження й експериментальні розробки у
сфері інших природничих і технічних наук 
Державне управління загального характеру

1.Обов'язкові умови2

2. На вибір: 
: забезпечення високої
культури обслуговування,
відсутність обґрунтованих
скарг та рекламацій; 
: дотримання норм та
вимог техніки   безпеки
та   охорони праці.

1 .Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.3абезпечення рівня рентабельності. 
З.Виконання озеленювальних робіт в натуральних
показниках. 
4.Виконання обсягів рубок, догляду за лісом,
санітарно:оздоровчих рубок. 
5.Своєчасне виконання заходів, направлених на
попередження масових пожеж в лісах. 
6.Виконання доведених завдань із благоустрою,
організації експлуатації, охороні водойм та
прилеглих територій. 
7.Виконання загальних обсягів робіт із утримання
внутрішніх водойм. 
4.Високий рівень  організації обслуговування
великої кількості відвідувачів. 
6.Приріст  чистого прибутку по відношенню до
відповідного періоду минулого року. 
9.3більшення колекцій.

8. Функціювання ботанічних садів, зоопарків і
природних заповідників

1 .Обов'язкові умови2 (крім: 
: наявність прибутку
(чистого, валового) 
2. На вибір: 
: наявність економії фонду
заробітної плати. 
:  наявність доходу від
продажу вхідних квитків.

1 .Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.3більшення кількості проведення інформаційно:
просвітницьких заходів. 
3.Забезпечення рівня рентабельності.

9. Агентства нерухомості 1.Обов'язкові умови2 1.Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.3абезпечення рівня рентабельності.

10. Постачання пари, гарячої води та
кондиційованого повітря

1.Обов'язкові умови2 1.Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.3ростання обсягу наданих послуг (виконаних
робіт) у розрахунковому місяці до відповідного
періоду. 
3.Забезпечення рівня рентабельності.

11. Консультування з питань комерційної
діяльності й керування 
Інша комерційна діяльність

1.Обов'язкові умови2 1.Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг.
2.3абезпечення рівня рентабельності. 
3. Своєчасне та якісне надання послуг.

12. Розподілення електроенергії 1.Обов'язкові умови2 1.Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг.
2.Додержання норм освітлення центральних
магістралей, вулиць, згідно існуючих нормативів.
З.Виконання обсягів робіт по утриманню мереж
зовнішнього освітлення в натуральних показниках.

1 2 3 4

13. Оброблення даних, розміщення інформації
на веб:вузлах і пов'язана з ними діяльність

1 .Обов'язкові умови2. 1 .Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.Приріст чистого прибутку по відношенню   до
відповідного   періоду минулого року.

14. Наданняінших допоміжних комерційних
послуг, н.в.і.у.

1 .Обов'язкові умови2. 1 .Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.Приріст чистого прибутку по відношенню до
відповідного   періоду минулого року. 
3.Забезпечення рівня рентабельності.

15. Технічні випробування та дослідження 
Комплексне обслуговування об'єктів

1 .Обов'язкові умови2. 
2. На вибір: 
: ефективне та своєчасне
виконання виробничих
завдань, функцій, робіт,
послуг; 
: відсутність
обґрунтованих скарг та
рекламацій.

1 .Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.3абезпечення рівня рентабельності. 
3 .Приріст чистого прибутку по відношенню до
відповідного   періоду минулого року. 
4.Виконання запланованих показників по
надходженням коштів до бюджету від плати за
право тимчасового використання міст для
розташування об'єктів зовнішньої реклами. 
5 .Виконання заходів та завдань передбачених
виробничими планами та планами науково:
дослідних робіт.

16. Інша професійна, наукова та технічна
діяльність, н.в.і.у

1 .Обов'язкові умови2. 
2. На вибір: 
: наявність економії фонду
заробітної плати; 
: відсутність
обґрунтованих скарг та
рекламацій.

1 .Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. 
2.Дотримання особовим складом готовності до
виконання дій за призначенням.

17. Організування поховань і надання суміжних
послуг

1 .Обов'язкові умови2. 
2. На вибір: 
: ефективне та своєчасне
виконання виробничих
завдань, функцій, робіт,
послуг; 
: забезпечення високої
культури обслуговування,
відсутність обгрунтованих
скарг та рекламацій.

1.Виконання запланованих показників по обсягах
доходів від реалізації товарів, робіт, послуг.
2.Виконання показників фінансового плану щодо
сплати податку на прибуток та відрахування
частини прибутку до бюджету міста Києва.
3.Забезпечення рівня рентабельності.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Київської міської державної

адміністрації
_____________________________________
"_______"____________________20____р.

Умови, диференційовані показники та розміри преміювання
керівника______________________________________________________

(назва підприємства)

№ Назва підприємства,
адреса, прізвище, ім'я, по:

батькові керівника,
телефон

Вид діяльності Код за КВЕД Умови
преміювання

Показники
преміювання

Розміри преміювання у
відсотках до посадового

окладу

1 2 4 5 6 7 8

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 24.07.2013 № 1250

Перелік документів, 
які подаються до Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

для перевірки та погодження проекту контракту з керівниками державних підприємств, 
переданих до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
та підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власності територіальної громади

міста Києва

"ПОГОДЖЕНО"
Директор Департаменту 
соціальної політики

_____________________________________
"_______"____________________20____р.

"ПОГОДЖЕНО"
Керівник структурного підрозділу,
за поданням якого укладається контракт
з керівником підприємства
_____________________________________
"_______"____________________20____р.

"ПОГОДЖЕНО"
Директор Департаменту 
економіки та інвестицій

_____________________________________
"_______"____________________20____р.

1. Лист заступника голови Київської міської державної адміністрації, керівника відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), за поданням якого укладається контракт з керівником Підприємства щодо погодження проек�
ту контракту (змін та доповнень) із зазначенням підстав та дати введення в дію.

2. Копія розпорядження про призначення керівника Підприємства.
3. Проект контракту або змін та доповнень до нього.
4. Діючий колективний договір Підприємства (оригінал), в розділі "Оплата праці" якого має бути визначено: розмір тарифної ставки першого роз�

ряду робітника основного виробництва або розмір посадового окладу працівника основної професії; розмір мінімальної заробітної плати; тарифна сис�
тема оплати праці; терміни виплати заробітної плати. У разі відсутності колективного договору подаються внутрішні нормативні документи, що регла�
ментують питання оплати праці на Підприємстві та діючий штатний розпис.

5. Копія державного статистичного спостереження "Звіт з праці за формою 1�ПВ (місячна)" за попередній рік та за звітний місяць.
6. Розрахунок посадового окладу керівника Підприємства, підписаний відповідальною особою (виконавцем), а також посадовою особою, за подан�

ням якої укладається контракт з керівником Підприємства.
7. Погоджені керівником відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

за поданням якого укладається контракт з керівником Підприємства:
— умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівника Підприємства за Формою, затвердженою цим розпорядженням;
— умови, диференційовані показники та розміри матеріальної винагороди за ефективне управління комунальним майном, відповідно до розпоря�

дження Київської міської державної адміністрації від 18 травня 2006 № 830, погоджені Департаментом комунальної власності м. Києва.
8. Копії документів про науковий ступінь, вчене звання, почесне звання тощо керівника Підприємства, засвідчені нотаріально чи в іншому встанов�

леному законодавством порядку.
9. Підстави для визначення доплати керівнику Підприємства до посадового окладу за впровадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею

(допуск до державної таємниці).
10. Довідка про стан виплати на Підприємстві заробітної плати (наявність/ відсутність заборгованості з неї).
11. Довідка про джерела фінансування Підприємства.
* Примітка.
Новостворені підприємства подають:
— замість документів, визначених в пункті 5 цього Переліку, довідку про прогнозну чисельність працівників підприємства за підписом заступника

голови Київської міської державної адміністрації або керівника структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), за поданням якого укладається контракт з керівником підприємства;

— довідку�обґрунтування вибору робітника основного виробництва або працівника основної професії;
— довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 6 вересня 2013 року

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 12 квітня 2013 року № 530 "Про комісію з питань розгляду документів 

підприємств та організацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу 
на право користування пільгами з оподаткування"

Розпорядження № 1200 від 16 липня 2013 року
Відповідно до статей 14, 14 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", та у зв'язку зі змінами у персональному складі комісії з питань розгляду

документів підприємств та організацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування:

1. Пункт 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 12 квітня 2013 року № 530 викласти у новій редакції:

"2. Комісії тимчасово приймати і розглядати заяви та документи, надані підприємствами та ор�
ганізаціями громадських організацій інвалідів та за результатами розгляду надавати пропозиції ви�
конавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо надання
або відмови в наданні дозволу на право користування пільгами з оподаткування.".

2. Затвердити зміни до складу комісії з питань розгляду документів підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподат�
кування, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 12 квітня 2013 року № 530:

Увести до складу комісії Хоменко Наталю Олексіївну — першого заступника директора Департа�
менту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), секретаря комісії.

Вивести зі складу комісії Шаповалова Олександра Анатолійовича.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків

прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�

кої державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про визначення комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 
"Київбудреконструкція" замовником будівництва об'єкта комунального призначення "Реконструкція

дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації"
Розпорядження № 1258 від 25 липня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної ді=
яльності", з метою ефективного управління будівництвом об'єкта комунального призначення, скорочення його термінів та своєчасного введення об'єкта в експлуатацію, в ме=
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбуд�
реконструкція" (далі — КП "Київбудреконструкція") замовником будівництва об'єкта комунального призна�
чення "Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації*".

2. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) в установленому порядку передати КП "Київбудреконструкція" обся�
ги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно�кошторисну, договірну, бухгалтерську доку�
ментацію, документацію, пов'язану з проведенням процедури закупівель, матеріали, що придбані для ком�
плектації об'єкта, та іншу інформацію, яка є важливою для їх здійснення відповідно до чинного законодав�
ства за об'єктом "Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації".

3. КП "Київбудреконструкція":
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації для виконання робіт за об'єк�

том, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, в установленому порядку.
3.2. Забезпечити виконання проектних та будівельно�монтажних робіт за об'єктом, зазначеним у пунк�

ті 1 цього розпорядження, здійснити його введення в експлуатацію в установленому порядку.
3.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.
3.4. Під час укладання замовником договорів підряду за об'єктом "Реконструкція дамб мулових полів

№ 1 та № 2 Бортницької станції аерації" обов'язково передбачити умови щодо надання підрядниками га�
рантій якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

4. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва витрат після завершення робіт на об'єкті, зазначеному у пункті 1
цього розпорядження.

5. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) подати в установленому порядку до Департаменту економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції
щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 2/9059 за об'єктом, зазначеним у пункті 1 цьо�
го розпорядження.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 04 березня 2009 року № 238 "Про дозвіл на виконання робіт
із реконструкції дамб мулових полів №№ 1, 2 Бортницької станції аерації у Бориспільському районі Київ�
ської області" та від 31 серпня 2012 року № 1527 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2009 № 238".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Про передачу функцій замовника проведення робіт з укріплення схилу над Парковою дорогою на ділянці
від Паркового мосту до Музичної естради у Печерському районі

Розпорядження № 1248 від 24 липня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про регулювання містобудівної ді=

яльності", постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 № 1369 "Про інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів", з метою ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня, укріплення та попередження подальшого зсуву схилу над Парковою дорогою на ділянці від Паркового мосту до Музичної естради та забезпечен=
ня стійкості зазначеного схилу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" (да�
лі — КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт") в установленому порядку пере�
дати комунальному підприємству "Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт" виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — КП "Дирекція рестав�
раційно�відновлювальних робіт") функції замовника проведення робіт з укріплення схилу над Пар�
ковою дорогою на ділянці від Паркового мосту до Музичної естради у Печерському районі.

2. КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" передати документацію щодо
укріплення схилу над Парковою дорогою на ділянці від Паркового мосту до Музичної естради (про�
ектно�кошторисну документацію, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, догово�
ри, акти виконаних робіт, акти звірки з виконавцями робіт, довідку про фактичне виконання та фі�
нансування об'єкта та інші документи, пов'язані з виконанням робіт) КП "Дирекція реставраційно�
відновлювальних робіт".

3. КП "Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт":
3.1. Невідкладно здійснити заходи з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня, укріп�

лення та попередження зсуву схилу над Парковою дорогою на ділянці від Паркового мосту до Му�
зичної естради.

3.2. Визначити у встановленому порядку генеральну проектну організацію з розробки (коригу�
вання) проектно�кошторисної документації та генеральну підрядну організацію з виконання робіт з
укріплення об'єкта, зазначеного в п. 1 цього розпорядження.

3.3. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони культурної спадщини — Міністерства культури України, місцевого органу у сфері охо�
рони культурної спадщини — Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на проведення робіт.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.

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

3.6. Під час укладання договору підряду на здійснення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження, передбачати умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та вста�
новити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

3.7. В разі необхідності в установленому порядку оформити право користування земельною ді�
лянкою для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування майна до
комунальної власності територіальної громади міста Києва після завершення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

6. 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 ад�
міністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від.10 червня 2005 року № 989 "Про укріплення схилу над Парковою дорогою на ділянці від Пар�
кового мосту до Музичної естради".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

1. Інвестор (Замовни ): КК "Київавтодор"
Поштова та еле тронна адреса: м. Київ, в л. Командарма Каменєва, 6
2. Варіанти розташ вання б дмайданчи ів (трас): можливий лише 1 варіант: б дівництво

під'їзної доро и та зовнішніх інженерних мереж до інноваційно о пар "БІОНІК Хілл",
Святошинсь ий район, м. Київ

3. Хара теристи а діяльності (об'є та): б дівництво під'їзної доро и та зовнішніх інженерних
мереж

(орієнтовно за об'є тами-анало ами, належність до об'є тів підвищеної е онебезпе и)

Наявність транс ордонно о вплив транс ордонний вплив відс тній
Технічні і техноло ічні дані: б дівництво під'їзної доро и довжиною 2,55 м, шириною проїзної

частини 17,0 м без бортово о профілю обертаюче ільце для ромадсь о о транспорт , трот ари
та велосипедні доріж и. Зовнішні інженерні мережі для забезпечення життєдіяльності
інноваційно о пар "БІОНІК Хілл" з ідно ТУ місь их сл жб

(види та обся и прод ції, що виробляється, термін е спл атації)

Термін е спл атації 30 р. і більше
4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності: врахов ючи До овір про наміри

реаліз вати прое т створення інноваційно о пар "БІОНІК Хілл" від 30.07.2012 р. №21, ладений
між ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої ради (КМДА) та ТОВ "Ю рейніан Девелопмент
Партнерс", з метою реалізації страте ічної ініціативи зі стим лювання інновацій та он рентних
ластерів "Зроблено в Києві", передбачити б дівництво під'їзної доро и та зовнішніх інженерних
мереж до інноваційно о пар "БІОНІК Хілл", замовни ом робіт визначено КК "Київавтодор"

Необхідність забезпечення транспортними посл ами населення міста м. Києва з ідно з
вимо ами ДБН 360-92**

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних — постійне орист вання з ідно з нормативами. У тимчасове орист вання для

розміщення б дмайданчи ів, я і визначаються в розділі ПОБ.
(площа земель, що вил чаються в тимчасове і постійне орист вання, вид ви ористання)

- сировинних — постачання б дівництва основними б дівельними матеріалами та
онстр ціями передбачено, в основном , з підприємств, розташованих в м. Києві та Київсь ій
області. Пісо — зі с ладів Київсь о о річно о порт ; піщано-щебенева с міш, шла та
асфальтобетон — зі с ладів та ар'єрів м. Вишнево о, Києво-Святошинсь о о район , Київсь ої
області.

(види, обся и, місце розроб и і видоб т , джерела одержання)

- енер етичних (види, обся и, джерела)
- паливо — відс тнє
- еле троенер ія — від місь их підстанцій
- тепло — відс тнє
- водних — забезпечення б дівельно о майданчи а водою для технічних потреб передбачено

від місь ої мережі водопостачання, питна вода — привізна
- тр дових — б дівництво з ідно з штатним роз ладом
6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації) достав а б дматеріалів та

онстр цій автомобільним транспортом. Потреба в механізмах та б дтранспорті визначаєтся в
розділі ПОБ

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами
У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні, містоб дівельні й

територіальні обмеження з ідно діючих нормативних до ментів.
8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами
Топо рафо- еодезичні, інженерно- еоло ічні та інші виш вання ви он ються необхідном

обсязі. Прое тні рішення б д ть забезпеч вати ви онання ДБН та санітарно- і ієнічних норм та
правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи. Передбачається: розташ вання
б дмайданчи ів та тимчасових допоміжних пристроїв тіль и в зоні постійно о та тимчасово о
відвод землі з наст пним їх розбиранням; відведення осподарсь о-поб тових сто ів до місь ої
аналізаційної мережі; відведення дощових і талих до місь ої дощової аналізації через олодязі-
відстійни и; бла о стрій та озеленення приле лої території з ідно дендроплан .

9. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації):
- лімат і мі ро лімат: відс тні джерела, я і впливають на лімат та мі ро лімат
- повітряне середовище: При е спл атації — ви иди від автотранспорт . При б дівництві —

ви иди від техні и та техноло ічних процесів. Концентрації ш ідливих речовин в атмосферном
повітрі після б дівництва доро и не перевищ ють нормативні ранично-доп стимі рівні по всім
забр днюючим речовинам

- водне середовище: Впливає. Для відведення дощових і талих вод з території омпле сної
заб дови передбачено влашт вання за ритої мережі дощової аналізації через ло альні очисні
спор ди і далі очищений сто пост пає ставо -на опич вач. Вип с дощових і талих вод зі
став а-на опич вача передбачено по тр бопроводам, про ладання я о о ведеться за ритим
способом, в р. Люб (необхідно отримати по одження ДКП "Плесо" та Управління водних
рес рсів в м. Києві та Київсь ій області)

- р нти: впливає в межах діючих нормативів. При проведенні під отовчих робіт
рослинний шар р нт зріз ється і перевозиться по довідці Замовни а. Після б дівництва
проведення ре льтивації р нтів з ви ористання збережено о родючо о шар р нт .

- рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: Територія, по я ій план ється б дівництво
під'їзної доро и та зовнішніх інженерних мереж, відноситься до території лісів та лісопар ів —
відповідно до Генплан м. Києва та прое т план вання йо о примісь ої зони на період до
2020 ро , затверджено о рішенням КМР від 28.03.2002 р. №370/1804. До почат прое т вання
внести зміни до Про рами омпле сно о розвит зеленої зони м.Києва до 2020 р. та онцепції
форм вання зелених насаджень центральній частині міста, затвердженої рішенням Київради від
19.07.2005 р. №806/3381 та продовженої до 2015 р. рішенням КМР від 27.11.2009 р. № 714/2783,
та вирішити питання щодо внесення змін ф н ціонально о призначення земельної ділян и для
б дівництва під'їзної доро и та зовнішніх інженерних мереж до інноваційно о пар "БІОНІК Хілл"
від в л. Пономарьова, 1-А до в л. Місь ої Святошинсь ом районі м.Києва. На даний час оловою
Київсь ої місь ої державної адміністрації, за зверненням Замовни а на б дівництво під'їзної доро и
до інноваційно о пар "БІОНІК Хілл" — КК "Київавтодор", надано дор чення Головном правлінню
земельних рес рсів щодо внесення змін до рішення КМР від 12.07.2012 р. №651/7988 в частині
зменшення по одженої площі для розширення НПП "Голосіївсь ий" на 12.0 а.

Знесення зелених насаджень здійснювати відповідно до постанови Кабмін У раїни від
01.08.2006 р. № 1045 "Про затвердження Поряд видалення дерев, щів, азонів і вітни ів
населених п н тах " раїни" (зі змінами та доповненнями відповідно до постанови КМУ від
31.10.2012 №1014), розпорядження КМДА від 27.06.2007 р. №811 "Про затвердження Поряд
видалення зелених насаджень на території м. Києва" з рах ванням вимо За он У раїни "Про
мораторій на видалення зелених насаджень на о ремих об'є тах бла о строю зелено о
осподарства м. Києва" №2739-VI від 02.12.10 р.
Врахов ючи соціальн потреб дано о об'є та, на проведення вищезазначених робіт не

поширюється мораторій, введений За оном У раїни "Про мораторій на видалення зелених
насаджень на о ремих об'є тах бла о строю зелено о осподарства м.Києва" від 02.12.2010
№ 2739-VI. Після завершення б дівельних робіт бла о стрій території з ідно дендроплан . Крім
то о, в прое ті передбачені заходи по захист зелених насаджень, я і підля ають збереженню, від
пош одження б дівельною техні ою.

- нав олишнє соціальне середовище (населення): Тимчасові незр чності при проведенні
б дівельних робіт, підвищення рівня ш м , забр днення приле лих територій пилом та інше. При
е спл атації доро и, внаслідо поліпшення мов та безпе и р х транспорт , соціальні мови
життєдіяльності та задоволення потреб місцево о населення по ращаться

- нав олишнє техно енне середовище: Позитивні впливи: поліпшення транспортної
інфрастр т ри, про ладання нових інженерних мереж для забезпечення життєдіяльності
інноваційно о пар "БІОНІК Хілл"

10. Відходи виробництва, можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш одження
або безпечно о захоронення: при б дівництві — вироблений р нт, б дівельні відходи. Прое том
передбачене вивезення відходів зраз після їх вил чення.

11. Обся ви онання ОВНС: повний з ідно з вимо ами ДБН А.2.2-1-2003
12. Участь ромадсь ості: ознайомитися з прое тними матеріалами та надати пропозиції

можливо за адресою: м. Київ, в л. Командарма Каменєва, 6. Час ознайомлення — 2013 р.
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС, подачі пропозицій)

ЗАМОВНИК ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК

О олошення Орендодавця —
ДУ "Відділення біотехнічних проблем діа ности и Інстит т проблем ріобіоло ії і ріомедицини НАН У раїни

про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшли заяви

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 02094, м. Київ, в л. Василь івсь а, 45, 2
орп с, 5 поверх, імн. № 505. Детальна інформація за тел. (044) 257-25-84. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди б де о олошено он рс на право
оренди.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

О олошення Орендодавця — Інстит т фізіоло ії ім. О. О. Бо омольця НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшли заяви

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601, м. Київ, в л. Бо омольця, 4, імн. № 125.
Детальна інформація за тел.: 256-2558; 256-2409. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Юридична адре-
са балансо три-
м вача, телефон

Повна хара теристи а
та місцезнаходження об'є та оренди

Реєстр. №
нер хом.
майна

За альна
площа,
в. м

Вартість май-
на за нез.
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Цільове ви ористання об'є -
та оренди

Інші
мови

1 01024, м. Київ,
в л. Бо омольця, 4

Кімнати № 109 та 115а на 1-ом поверсі адмі-
ністративно-лабораторно о орп с (АЛК) 10301 20,2 127800,00 До 31.07.2016 Розміщення офіс

Відш о-
д вання
вартості
о оло-
шення

2 /---/ Кімната № 505, 506 та 509 на 5-ом поверсі
16-поверхово о лабораторно о орп с (ЛК) 10302 78,05 496313,00 До 31.07.2016 Розміщення офіс

/---/ Кімнати № 1-3 та оридор на 2-ом поверсі ла-
бораторно-виробничо о орп с (ОКП) 10303 65,2 412600,00 До 31.07.2016 Розміщення приватно о нав-

чально о за лад

/---/ Кімнати № 1-3 на 1-ом поверсі лабораторно-
виробничо о орп с (ОКП) 10303 37,5 225905,62 До 31.07.2016 Розміщення приватно о за лад

охорони здоров'я

ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності
при е спл атації прое товано о об'є та

ПАТ ХК "Київмісь б д" — планована діяльність — б дівництво житлових б дин ів з
вб довано-приб дованими приміщеннями на в л. Об хівсь ій, 135 а Святошинсь ом районі
м. Києва (за ошти інвестора). З ідно прое т передбачається: - б дівництво житлових
б дин ів; - влашт вання від ритих автостояно , і рових, спортивних, технічних майданчи ів та
майданчи ів для відпочин дітей та дорослих; - б дівництво наземно о автоматизовано о
пар ін ; - озеленення та бла о стрій приле лої території.

Водопостачання, аналіз вання та теплопостачання — централізовані.

Еле тропостачання — від прое т ємої ТП

При е спл атації наземно о автоматизовано о пар ін та остьових автостояно в сій зоні
вплив прое товано о об'є та про ноз ються та і с марні ви иди забр днюючих речовин:
0,016 /с та 0,392 т/рі .

На території приле лої заб дови забр днення приземно о шар атмосферно о повітря
збільш ється нес ттєво по всім ін редієнтам — не більше 0,01 ГДК.мр. Прое том передбачені
заходи щодо зменшення ш м і вібрацій від інженерно о обладнання.

Розміщення прое товано о об'є та забезпеч є раціональне ви ористання місь их площ для
задоволення потреб населення і має мінімальний не ативний вплив на нав олишнє середовище.

Ви оди ромадсь ості від реалізації планованої діяльності: забезпечення населення житлом,
вб довано-приб дованими приміщеннями, місцями для збері ання автотранспорт ; створення
нових робочих місць.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Відповідач Фізичній особі - підприємцю Дер ач Роман Єв енійович , адреса: м. Київ, в л.

Гриш а, 6, оф. 12, необхідно з'явитися 12.09.2013 р. о 12.30 до Дарниць о о районно о с д
м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для часті в с довом засіданні по цивільній справі
за позовом Савч а Оле а Юрійовича до ФОН Дер ач Романа Єв енійовича про стя нення бор .

У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними справі
матеріалами за йо о відс тності в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.

С ддя Є. І. Вов

Посвідчення ромадянина, я ий ева йований 1986 році із зони

відч ження, ате орія 2, серія Б, № 033295 на ім’я Пивовар Наталії

Володимирівни вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 211518 на

ім’я Степаню Анатолія Петровича вважати недійсним.

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

П Є П А Р Х І Я М О Х

А К В А Л О Р

Т И Г Р П О Д А Ч А Е

Л Е М Е Ф І Р К У Щ

С И Н Е Д Р І О Н А А

М І З А Н Т Р О П А Т

Я К А Р А И І О Н И

К Л А Н Ч Т У Р Н І К

Відповіді на сканворд 

№
п/п

Юридична адреса
балансо трим ва-

ча, телефон

Повна хара теристи а
та місцезнаходження

об'є та оренди

Реєстр. №
нер хом.
майна

За альна
площа,
в. м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Цільове ви о-
ристання

об'є та оренди
Інші мови

1
ДУ "ВБТПД НАНУ"
03028, м. Київ,
пр. На и, 42/1

Нежитлове приміщення
2- о поверх , імнати
№2-4 та приміщення

спільно о ви ористання

30573192.2.
АААДЖЖ874

135,0 1349718,35 до 31.07.16
розміщення
рамниць-
с ладів

1. Оплата робіт з част ово о віднов-
лення по поверхово о план 2- о по-
верх б дівлі за адресою пр. На и,

42/1 (орієнтовно 20 тис. рн)

2
ДУ "ВБТПД НАНУ"
03028, м. Київ,
пр. На и, 42/1

Нежитлове приміщення
2- о поверх , імнати
№2-4 та приміщення

спільно о ви ористання

30573192.2.
АААДЖЖ874

37,5 374921,76 до 31.07.16
розміщення
рамниць-
с ладів

1. Відш од вання вартості о олошен-
ня в ЗМІ (орієнтовно 2,5 тис. рн).

2. Оплата робіт з проведення е сплі-
ації приміщень 2- о поверх .

№
з/п

Дані про об'є т оренди

Хара теристи-
а

Місцезнахо-
дження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 од., рн

Тижнева орендна
плата, рн

( рафі оренди)
Приміт и

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (02105, М. КИЇВ, ПРОСП. МИРУ, 6-А, ТЕЛ. 292-03-98)

1.
1 поверх 4-по-
верхово о ЗНЗ

№ 81

ТИЧИНИ ПАВЛА
ПРОСП., 22-А
(по одинно)

62,27
розміщення с б'є та осподарювання, я ий здій-
снює діяльність сфері спорт (проведення занять
се ції арате з дітьми та підліт ами) (по одинно)

2 ро и 364 дні 2,18 13,08 (Пн, Ср,
Пт:15,00-17.00)

Необхідно провес-
ти бла о стрій

приле лої території

2.
2 поверх 2-по-
верхово о НБ ,
ЗНЗ № 128

ПЛЕХАНОВА
ВУЛ., 6-А 92,80

розміщення с б'є та осподарювання, я ий
здійснює освітню діяльність (проведення занять з

хорео рафії) (по одинно)
2 ро и 364 дні 4,02

56,28 (Пн, Чт: 16.00-
20.00; Вт, Пт, Сб:

16.00-19.00)

Необхідно провес-
ти бла о стрій

приле лої території

3.
1 поверх 3-по-
верхово о НБ ,
ЗНЗ № 228

БЕРЕЗНЯКІВ-
СЬКА ВУЛ., 34 306,74

розміщення с б'є та осподарювання, я ий здійснює
діяльність сфері спорт (проведення фіз льт рно-
спортивних занять з дітьми та молоддю) (по одинно)

2 ро и 364 дні 10,52
241,96 (Пн, Ср, Пт:
16.00-21.00; Вт, Чт:

16.00-20.00)

Необхідно провес-
ти бла о стрій

приле лої території

4.
3 поверх 3-по-
верхово о НБ ,
ЗНЗ № 258

ШАЛЕТТ МІСТА
ВУЛ., 1-А 99,26

розміщення с б'є та осподарювання, я ий
здійснює освітню діяльність (проведення занять з

хорео рафії з дітьми) (по одинно)
2 ро и 364 дні 4,42

61,88 (Пн, Вт, Ср, Пт:
17.00-20.00; Чт:
18.00-20.00)

Необхідно провес-
ти бла о стрій

приле лої території

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація).
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СПОРТ
Хрещатик 6 вересня 2013 року

Температура +10°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +9°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +9°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 93 %

Прогноз погоди на 6 вересня 2013 року

ОВНАМ визначено пройти процес самоочищення не через при-
м сове, а свідомлене смиренне сл жіння людям. Б дь-я а про-
фесія вима ає терплячої самовіддачі на бла о інших. Я що вас
просять допомо и — радійте, що ви ом сь потрібні, тоді матиме-
те все, що заманеться. Б дьте взірцевим сім’янином, дотрим йте-
ся армонії в стос н ах, охоче працюйте й не перевтомлюйтеся, це
вбереже від фізичних, моральних стресів, що б’ють по здоров’ю.
ТЕЛЬЦІ, вхопити птаха щастя за хвіст вам, яс равій особі, нічо-

о не заважатиме. Робота в радість, в сл жбовом оле тиві пан є
ідилія. Холостя ам можна за р тити романтичн інтриж , а одр -
женим ліпше п рхати за оханим ол бом перед бла овірними та
проб дж вати їх від ч ттєвої спляч и — саме зараз ваші взаємини
ся н ть льмінації, що по аже, хто о о більше любить.
БЛИЗНЯТА, фронт реалізації лобальної життєвої мети проля-

ає через домашні пенати, том раціонально дбайте про сімейний
доброб т, психоло ічний омфорт родини, при рашайте сімейне
ніздеч о і в мір відволі айтеся на тр дові проблеми, адже сл ж-
ба — це оловне джерело приб т ів. На романтичном небосхилі
сяє сонце щастя, тож за бажання ви здатні запалити свіч охан-
ня.
РАКИ, пірн вши вир б рхливої повся денності, ви асоціювати-

метеся з ан ельсь им дитям-само ч ою, я е проб є на з б се, що
є незроз мілим. Конта т із нав олишнім середовищем рай необ-
хідний, т т ви черпаєте пра тичн м дрість та стим л до дій, реалі-
з єтесь я творча особистість. На любовних теренах — р йнівний
період, пристрасне “хоч ” наштовх ватиметься на стін переш од,
том не марн йте сили, а смиренно перече айте до сприятливо о
час .
ЛЕВИ, поняття “моє” — символ особистої мо тності й життє-

здатності, все, ди ви раціонально в ладаєте фізичні, роз мові,
д шевні сили, роші, час, є приватною власністю, на я ніхто не
сміє зазіхати. У ріплюйте матеріальні позиції, заробляйте роші,
шан йте домочадців. В родинних стінах відб ваються доленосні
події, а я що родичі створюють переш оди, терпіть і не б нт йте.
ДІВИ, період дебютів в різноманітних сферах триває. Радо про-

щайтеся з мин лим, поперед осяйне майб тнє, роші б д ть, чер-
пайте з фінансових джерел та задовольняйте свої бажання. Розпо-
чався новий еволюційний вито , де слід взяти на озброєння доб-
рий життєвий досвід, а на ір их помил ах та розчар ваннях по-
ставте хрест. Ідіть вперед, не озираючись, живіть т т і зараз, все-
бічно роз ривайтеся, яс раво демонстр ючи свою особистість,
я ій притаманні еніальні таланти.
ТЕРЕЗАМ визначено брати а тивн часть армічних сценарі-

ях. Пливіть за течією подій, с р п льозно адаптов ючись до пово-
ротів, сім єством від ючись на волю Небес. Слід по аятися та
щиро всім серцем простити ривдни ів — і ваші життєві джерела
наповняться бла одатною енер ією. Жертв ючи морально та мате-
ріально (тіль и без насилля та м ордині!), ви приваблюєте про-
фесійн вдач .
СКОРПІОНИ, ар’єрний марафон, де ви ся н ли апо ею фахо-

во о рост , фініш вав. Тепер справа честі захистити здоб т и
др жньо о оле тив , проявити себе не я посадовий ди татор, а
я неформальний лідер братсь ом оточенні. Нині вас хара те-
риз ватим ть за товаришами, і чим більше привабите до себе ді-
лових талановитих осіб, з я ими пов’яз ють спільні ідеали, по ля-
ди і, насамперед, пра тичні інтереси, тим раще.
СТРІЛЬЦІ, на професійном небосхилі зійшла щаслива зоря. Не

зволі айте! Кар’єрні звершення є інди атором д ховної зрілості,
творчо о роз віт , правильної реалізації владних амбіцій. Шан йте
ерівництво, дотрим йтеся посадової с бординації, я що не задо-
волені зарплатою, просіть обережно, бо за даваною щедрістю
причаїлася підст пна с нарість. Ува а ерівни ам: ваша місія —
допомо ти людям, я і від вас залежать, з ма симальною справед-
ливістю і чистою совістю. Я що таємні воро и знов ополчилися чи
особисті можливості обмежені, не ляніть долю — це призведе до
самор йнації.
КОЗЕРОГИ, вас ці авитим ть висо і матерії — це інтеле т аль-

на сфера, філософія, історія, релі ія, юриспр денція і все, що зв’я-
з є людство в єдине ціле. Та ий розмах пізнання потрібен, аби
прони н ти в інформаційне поле оле тивної м дрості, знайти
шлях до істини. Тож бер чись за б дь-я справ , нама айтеся
ся н ти дос оналості в сьом , дилетантам — аньба! На профе-
сійном терені все ч дово, проте в др жбі чорна см а, приятелі
зовсім до вас охололи. Чом ? Аналіз йте...
ВОДОЛІЇ, партнерсь і взаємини, що донині трималися на єдно-

сті ділових та творчих інтересів, переходять в інш фаз , більш ін-
тимн й либо , оли щира довіра один до одно о, се с альний та
сердечний потя , матеріальна щедрість є цемент ючим фа тором
для створення щасливо о союз . Ось т т на вас і очі є серйозний
іспит на самовіддач . Роз мно оцінюйте реальні можливості, спи-
раючись на рес рси партнерів. На роботі (де тя нете воза за іль-
ох) не осоромтеся, бо ерівництво сп с не дасть за промахи і
жорст о зніме стр ж .
РИБИ, я відомо, шлюби вершаться на небесах, за за оном “по-

дібне приваблює подібне”: обставини тижня і продемонстр ють
ваше др е “Я”, з я им маєте жити в щасті й орі, ділити радість і
печаль порівн . Отже, оли дивитися в “дзер ало” на двійни а не-
має бажання, рецепт простий — змініть обстанов , постарайтеся
різноманітнити дозвілля, вас має єднати спільна ці ава справа,
де ожен вист пає незалежною самодостатньою особистістю. На
роботі армонійно впис йтеся в ділов оманд — за ладається
база співпраці на майб тній рі

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Українці стартують 
з перемоги
У Словенії розпочався Чемпіонат Європи з баскетболу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Любляні (Словенія) чоло-
віча збірна У раїни вдало
вист пила першом т рі
р пово о ра нд на Чем-
піонаті Європи з бас етбо-
л . Протя ом майже всьо-
о матч проти бель ійців
оманда Май а Фрателло
пост палася, але змо ла
врят ватися в четвертом
періоді й за три се нди
до фінальної сирени ви-
рвати перемо 58:57.

Збірна України починала Чем�

піонат Європи матчем проти бель�

гійців, які вважаються одними з

аутсайдерів турніру. Однак попри

статус зустріч краще розпочали са�

ме гравці збірної Бельгії. Завдяки

влучанням у кошик Вена Мукумбу

й Сема ван Россома вони повели

5:0 і тривалий час не дозволяли

українцям закинути хоча б раз у

відповідь. Перші свої очки наші

баскетболісти набрали лише на чет�

вертій хвилині матчу, коли два

штрафних кидки реалізував Мак�

сим Корнієнко. Відразу після цього

збірна України стала діяти набагато

впевненіше. Згодом натуралізова�

ний американський плеймейкер

Юджин Джеттер скоротив відста�

вання до мінімуму, а Кирило Натяж�

ко вивів нашу команду вперед. Коли

п’ять очок поспіль набрав Ігор Зай�

цев і рахунок став 11:7 на користь

українців, здалося, що вони встано�

вили контроль над ходом подій.

Утім, легко здобувши перевагу, віт�

чизняні баскетболісти так само лег�

ко її й утратили. Лідери бельгійської

збірної Аксель Ервель і Роель Моор�

са своїми кидками допомогли збір�

ній Бельгії виграти перший пе�

ріод — 12:11

У другій чверті на майданчику

продовжилася вперта боротьба. Од�

нак помітно краще діяли бельгійські

баскетболісти. Вони робили незнач�

ні помилки і створювали постійний

тиск на кошик суперника. Щойно

українці трохи наближалися до їх�

нього кошика, вони відповідали

черговим ривком. Як наслідок —

збірна України програла першу по�

ловину гри 26:36.

Ситуація на майданчику істотно

не змінилася і в третьому періоді.

Хоча завдяки точним кидкам Сергія

Гладиря та Ігора Зайцева наші бас�

кетболісти спромоглися дещо по�

ліпшити своє становище перед вирі�

шальною чвертю — 40:48.

Схоже, що вітчизняним баскетбо�

лістам потрібен був час, аби проде�

монструвати всі свої найкращі якос�

ті. В заключній десятихвилинці

українців важко було впізнати. Вони

боролися за кожен м’яч, що поволі

відображувалося на табло — за дві

хвилини до завершення матчу раху�

нок став рівним 55:55. Останні се�

кунди зустрічі були дуже і дуже на�

пруженими. Збірна Бельгії несподі�

вано вийшла уперед і мала чудову

нагоду відірватися на 4 очки. Однак

В’ячеслав Кравцов за рахунку 55:57

своїм блок� шотом проти Сема ван

Россома не дозволив бельгійцям пі�

ти у чотириочковий відрив, а за 3 се�

кунди до завершення поєдинку

Юджин Джеттер закинув два очки з

фолом і збірна України вийшла впе�

ред — 58:57. В останній атаці бель�

гійці вивели на позицію для кидка

Сема ван Россома, але він потрапив

у дужку кільця і не врятував коман�

ду. Таким чином, збірна України

розпочала Чемпіонат Європи з пе�

ремоги.

Після поєдинку гравець збірної

України Дмитро Забірченко проко�

ментував дії своїх партнерів: “Порів�

няно з попереднім ЄвроБаскетом, і

наша, і бельгійська команди зміни�

лися на 80 %. Ми хотіли виходити на

майданчик, грати, знали, що ця збір�

на нам під силу. Далося взнаки стар�

тове хвилювання, протягом чоти�

рьох хвилин ми взагалі не могли влу�

чити. Потрібно було заспокоїтися,

та, на жаль, це хвилювання затягло�

ся на всю першу половину поєдинку.

В другій половині матчу за рахунок

вдалих захисних дій ми змогли зупи�

нити Бельгію, не дозволили їм заки�

нути легкі м’ячі”
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Цей день в історії 6 вересня

1492 — е спедиція Христофо-
ра Кол мба залишила Старий
Світ (порт Сан-Себастьян на Ка-
нарсь их островах) і взяла рс
на захід
1522 — завершилася нав о-

лосвітня подорож Фернана Ма-
еллана, я а тривала 1081 день.
З п’яти ораблів лише один –
"Ві торія", обі н в земн лю, а
з сьо о е іпаж 265 чолові на
бать івщин поверн лися лише
18 моря ів
1716 — Бостоні за інчилося

б дівництво першо о амери ан-
сь о о мая а
1770 — почалося спор дження

Оле сандрівсь о о форштадта, з
я о о з одом виросло місто Оле -
сандрівсь (тепер Запоріжжя)
1873 — заснована одна з най-

старіших світі федерацій ф т-
бол – Шотландсь а
1937 — народився Геннадій

Шпалі ов, радянсь ий поет, сце-
нарист, інорежисер (автор сце-
нарію фільм "Я ро ю по Мос-
ві")
1939 — Ленін раді від рився

Державний театр естрадних міні-
атюр під ерівництвом Ар адія
Рай іна
1975 — відома тенісист а

Мартіна Навратілова (перша ра-
ет а світ в 1978-1987) запро-
сила політичний прит ло США
1976 — вті до Японії, а потім

попросив політичний прит ло в
США радянсь ий пілот Ві тор Бе-
лен о, зроблено це б ло на ви-
нищ вачі "МіГ-25П"
1987 — Балтиморі вперше

хір р ічним шляхом роз'єднані
сіамсь і близню и
1989— через омп'ютерн по-

мил 41 тисяча парижан одер-
жали листи, я і сповіщали про ні-
бито с оєні ними вбивства і ра-
б н и (замість пор шень правил
дорожньо о р х )
1991 — міст Ленін рад по-

верн то стар назв Сан т-Пе-
терб р
2007 — Національним бан ом

У раїни вип щено в обі пам'ятн
монет "Іван Бо н" із серії "Герої
озаць ої доби"
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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В'ячеслав Кравцов ( синій формі) б в одним із най ращих с ладі збірної У раїни
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