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Áþâåòè â ñòîëèö³ ìàþòü áóòè!
� Íà Ïå÷åðñüêó ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèëè àðòåç³àíñüêó ñâåðäëîâèíó

ÁÞÂÅÒ íà Ïå÷åðñüêó — öå ÷åðãî-
âèé áþâåòíèé êîìïëåêñ, ÿêèé â³ä-
êðèâàºòüñÿ â ñòîëèö³ ï³ñëÿ â³äíîâ-
ëåííÿ. Ãëèáèíà ñêâàæèíè òóò —
100 ì. Íà ïî÷àòêó ðîêó ³ç òåõí³÷-
íèõ ïðè÷èí â ñòîëèö³ áóëî ïðèçó-
ïèíåíî ðîáîòó 50-òè áþâåò³â.

Òà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â³òàë³é Êëè÷êî âèð³øèâ: áþâåòè
ïîâèíí³ áóòè â ñòîëèö³, àäæå êè-
ÿíè ìàþòü ïðàâî âæèâàòè ÿê³ñíó
òà áåçêîøòîâíó âîäó. Íà â³äíîâ-
ëåííÿ áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â ³ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî ïî-
íàä 5 ìëí ãðí.

«Ìè âæå çàâåðøóºìî ïðîãðà-
ìó ç â³äíîâëåííÿ áþâåò³â, äî ê³í-
öÿ ë³òà ðåêîíñòðóþºìî ùå 11. Òîá-
òî, âñ³ áþâåòè, äå íå áóëî ïîòð³á-
íî âëàøòîâóâàòè íîâ³ ñâåðäëîâè-
íè, à öå äóæå äîðîãî, ïîâèíí³ ñëó-
ãóâàòè ëþäÿì. Ó öüîìó áþâåò³ çà-
ì³íåíî íàñîñíå îáëàäíàííÿ, îá-
ëàøòîâàíî âíóòð³øí³ òà çîâí³ø-
í³ ÷àñòèíè, ïðîâåäåíî ðîáîòè ³ç

çàì³íè ³íæåíåðíî¿ íà÷èíêè. Éî-
ãî ðåêîíñòðóêö³ÿ êîøòóâàëà á³ëü-
øå 200 òèñ. ãðí. Îá’ºêò çìîæå ùå
äîâãî çàáåçïå÷óâàòè êèÿí âîäîþ.
Òàêîæ ó ïðîåêò³ áóä³âíèöòâî íî-
âèõ ñâåðäëîâèí, òîáòî äâà íîâ³
áþâåòè áóäå â³äêðèòî â öüîìó ðî-
ö³. Îáëàøòóâàííÿ îäíîãî íîâîãî
áþâåòíîãî êîìïëåêñó îáõîäèòü-
ñÿ ì³ñòó ó áëèçüêî 1 ìëí ãðí»,—

ðîçïîâ³â çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåò-
ðî Ïàíòåëåºâ. Â³í
óðî÷èñòî ïåðåð³çàâ
÷åðâîíó ñòð³÷êó. Áþ-
âåò íà âóë. Ìåíäåëº-

ºâà, 12 ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè çíî-
âó ïî÷àâ ôóíêö³îíóâàòè.

Ìåøêàíö³ íàâêîëèøí³õ áóäèí-
ê³â ïîäÿêóâàëè î÷³ëüíèêàì ì³ñòà
çà ðåêîíñòðóêö³þ áþâåòó. Á³ëÿ íüî-
ãî âæå òðàäèö³éíî çáèðàþòüñÿ
æèòåë³ ðàéîíó íå ëèøå ç ìåòîþ,
àáè íàáðàòè ÷èñòî¿ âîäè, à é ïðîñ-
òî ïîñï³ëêóâàòèñÿ.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ïàíòåëåºâà, â
ì³ñò³ º áàãàòî àðòåç³àíñüêèõ ñâåðä-
ëîâèí ç äóæå ãàðíîþ âîäîþ, ÿêà
ìàº êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ òà çäàò-
íà íàâ³òü ë³êóâàòè. Òàêà âîäà º íå
ã³ðøîþ çà áóòèëüîâàíó, ÿêó êóïó-
þòü ó ìàãàçèí³.

Ïåíñ³îíåðêà Ëþäìèëà ²âàí³â-
íà, ìåøêàíêà Ïå÷åðñüêîãî ðàéî-
íó, ðîçïîâ³ëà, ùî äóæå ðàä³º â³ä-
íîâëåííþ ðîáîòè áþâåòó. Àäæå
â³í íå ïðàöþâàâ 7 ì³ñÿö³â, æ³íêà
çâèêëà áðàòè òóò âîäó äëÿ ïðè-
ãîòóâàííÿ ¿æ³ é ï³ä ÷àñ ïðîñòîþ
áþâåòó âèìóøåíà ãîòóâàòè íà
âîä³ ç-ï³ä êðàíó, à äëÿ ïèòòÿ êó-
ïóº â ìàãàçèí³ áóòèëüîâàíó âî-
äó. Òàêîæ ïàí³ Ëþäìèëà çàçíà-
÷èëà, ùî ïîðÿä íåìàº æîäíîãî
³íøîãî áþâåòó ³ ñþäè ïî âîäó õî-
äÿòü íàâ³òü ëþäè ç â³ääàëåíèõ
áóäèíê³â.

Êèÿíêà ïàí³ Ëþáîâ òàêîæ ³ç íå-
òåðï³ííÿì ÷åêàëà íà â³äêðèòòÿ
áþâåòó. Àäæå æ³íêà ìåøêàº â öüî-
ìó ðàéîí³ òà çâèêëà õîäèòè ñþäè
çà âîäîþ ðàçîì ³ç îíóêàìè.

Ãîëîâíèé ë³êàð
êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ÑÅÑ Îëåã Ðóáàí
ðîçïîâ³â, ùî, â³äïî-
â³äíî äî íîðìàòè-
â³â äåðæàâíîãî íà-
ãëÿäó, êîíòðîëü íàä óñ³ìà îá’ºê-
òàìè âîäîïîñòà÷àííÿ çä³éñíþ-
ºòüñÿ îäèí ðàç íà ð³ê. À â³äïîâ³ä-

íî äî âèìîã äî áàëàíñîóòðèìó-
âà÷à, à öå ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä», ï³ä-
ïðèºìñòâî çä³éñíþº ëàáîðàòîð-
í³ äîñë³äæåííÿ âîäè îäèí ðàç íà
ì³ñÿöü.

«Óñ³ äîñë³äæåííÿ ùîäî áåçïå-
êè âîäè ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³
ãðóïè: ñàí³òàðíî-õ³ì³÷í³ òà ì³ê-
ðîá³îëîã³÷í³. Äîñë³äæåííÿ ïåð-
øî¿ ãðóïè âèêîíóþòüñÿ ïðîòÿ-
ãîì äâîõ ä³á, äðóãî¿ — ïðîòÿãîì
òðüîõ ä³á. ²ñíóº áëèçüêî 50 ïî-
êàçíèê³â áåçïåêè âîäè. Âñ³ âîíè
ìàþòü áóòè íàïèñàí³ íà òàáëè÷-
ö³ á³ëÿ áþâåòó»,— çàçíà÷èâ Îëåã
Ðóáàí.

Äèðåêòîð ÊÏ «Êè¿ââîäôîíä»
Ñâ³òëàíà Êîçëîâñüêà çàçíà÷èëà,
ùî íà áàëàíñ³ îðãàí³çàö³¿ ïåðåáó-
âàþòü 187 ì³ñüêèõ áþâåò³â. Âîíà
íàãîëîñèëà, ùî õî÷à îá’ºêò óæå
ìîæíà ââàæàòè â³äêðèòèì, àëå ùî-
áè ç íüîãî ìîæíà áóëî âæèâàòè
âîäó êèÿíàì, ïîòð³áíî ùå îòðè-
ìàòè ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè ÑÅÑ.
Ïîêè ùî º ëèøå åêñïðåñ-àíàë³ç
ÿêîñò³ âîäè.

«Âîäó âæå ìîæíà ïèòè, âîíà
íîðìàëüíà, ÿ ãàðàíòóþ. Àëå º îô³-
ö³éíà ïðîöåäóðà. Ñüîãîäí³ ïðà-
ö³âíèêè ÑÅÑ â³çüìóòü çðàçêè íà
àíàë³çè, ³ âæå ÷åðåç 3 äí³ ìåø-
êàíö³ ðàéîíó áåçïå÷íî çìîæóòü
âæèâàòè öþ âîäó»,— äîäàëà êå-
ð³âíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà �

Â÷îðà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ çà àäðåñîþ âóë. Ìåí-
äåëººâà, 12 ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèëè áþâåò-
íèé êîìïëåêñ. Öåé îá’ºêò íå ïðàöþâàâ ó ì³ñò³ ç
ãðóäíÿ 2014 ðîêó. Â³äòåïåð òàìòåøí³ ìåøêàíö³ îò-
ðèìàþòü áåçïå÷íó ïèòíó âîäó.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ çà àäðåñîþ âóë. Ìåíäåëººâà, 12 ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äêðèëè áþâåòíèé êîìïëåêñ

Êè¿âñüêèé ôóí³êóëåð
òèì÷àñîâî 
ïðèïèíÿº ðîáîòó 
äëÿ ïðîâåäåííÿ 
ùîð³÷íèõ 
ðåãëàìåíòíèõ ðîá³ò

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîäàëüøî¿ íà-

ä³éíî¿ åêñïëóàòàö³¿ ôóí³êóëåðà ç

22.00 20 ëèïíÿ äî 21 ñåðïíÿ âêëþ÷-

íî êè¿âñüêèé ôóí³êóëåð çóïèíÿòü

äëÿ ùîð³÷íèõ ðåãëàìåíòíèõ ðîá³ò

ç âèêîíàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó

îêðåìèõ âóçë³â (êîë³ñ, ãàëüì, òÿãî-

âîãî ïðèâîäó, êåðóâàííÿ, çâ’ÿçêó òà

ñèãíàë³çàö³¿).

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ÊÏ «Êè¿âïàñ-

òðàíñ», çã³äíî ç Ïðàâèëàìè áóäî-

âè, óòðèìàííÿ òà îãëÿäó ïîõèëèõ

ðåéêî-êàíàòíèõ ï³äéîìíèê³â (ôó-

í³êóëåð³â), ôàõ³âö³ ùîð³÷íî ïðîâî-

äÿòü ðåãëàìåíòí³ ðåìîíòí³ òà âè-

ïðîáóâàëüí³ ðîáîòè, ðåçóëüòàòè

ÿêèõ ïðèéìàþòü ñïåö³àë³ñòè ³íñïåê-

ö³¿ Äåðæíàãëÿäó îõîðîíïðàö³ Óêðà-

¿íè. Çà ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â âè-

ïðîáóâàíü íàäàºòüñÿ äîçâ³ë íà åêñ-

ïëóàòàö³þ ôóí³êóëåðà íà íàñòóï-

íèé ð³ê. Îñòàíí³é ùîð³÷íèé ðåãëà-

ìåíòíèé ðåìîíò âèêîíàíî â ëèï-

í³-ñåðïí³ 2014 ðîêó.

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ 
ïîâåðíóòî ä³ëÿíêó
âàðò³ñòþ 2 ìëí ãðí

Çà âòðó÷àííÿ îðãàí³â ïðîêóðàòóðè

ì³ñòà, Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä

çàëèøèâ áåç çì³í ð³øåííÿ ñóäó ïåð-

øî¿ ³íñòàíö³¿ òà çîáîâ’ÿçàâ ïðèâàò-

íå ï³äïðèºìñòâî ïîâåðíóòè ó âëàñ-

í³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çåì-

ëþ âàðò³ñòþ ïîíàä 2 ìëí ãðèâåíü íà

âóë. Îñâ³òè.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòó-

ðè, ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî â

2007 ðîö³ Êè¿âðàäà ïåðåäàëà ñòî-

ëè÷íîìó òîâàðèñòâó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,2 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ àâòîñòîÿíêè. Ñòðîê

ä³¿ äîãîâîðó çàê³í÷èâñÿ ó 2010 ðî-

ö³ òà íå ïîíîâëþâàâñÿ. Îäíàê âåñü

öåé ÷àñ ï³äïðèºìñòâî ïðîäîâæó-

âàëî íåçàêîííî êîðèñòóâàòèñÿ çà-

çíà÷åíèì íàä³ëîì.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåí-

íÿ, ïðîêóðàòóðà çâåðíóëàñÿ ç ïî-

çîâîì äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè-

ºâà ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè çåìë³ òå-

ðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³.

Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàäîâîëü-

íèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè ó

ïîâíîìó îáñÿç³. Àïåëÿö³éíèé ñóä

çàëèøèâ ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî

ñóäó áåç çì³í.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
АТО) —�меди	о-соціальні�е	спертні�	омісії�(далі —�МСЕК)�з�оформленням�індивід�альної

про�рами;

дітей-інвалідів�та�інших�осіб —�лі	арсь	о-	онс�льтативні�	омісії�лі	�вально-профіла	тичних

за	ладів�(далі —�ЛКК)�з�оформленням�відповідно�о�виснов	�;

дітей-інвалідів,�я	і�дося�ли�шестирічно�о�ві	��(для�забезпечення�	ріслами�	олісними,�я	і

	ер�ються�с�проводж�ючою�особою,�з�приводом,�я	ий�приводиться�в�р�х�еле	тричним�дви-

��ном;�	ріслами�	олісними�з�еле	тричним�приводом�та�р�чним�	ер�ванням�на�задні�	олеса;

	ріслами�	олісними�з�еле	тричним�приводом�та�серво	ер�ванням�на�задні�	олеса),�та�з�14

ро	ів�(для�забезпечення�	ріслами�	олісними�з�еле	тричним�приводом�та�р�чним�	ер�ван-

ням�на�передні�	олеса�(дорожні);�	ріслами�	олісними�з�еле	тричним�приводом�та�серво	е-

р�ванням�на�передні�	олеса�(дорожні) —�ЛКК�з�оформленням�відповідно�о�виснов	�;

постраждалих�внаслідо	�антитерористичної�операції�відповідно�до�постанови�Кабінет��Мі-

ністрів�У	раїни�від�05�	вітня�2012�ро	��№ 321�«Про�затвердження�Поряд	��забезпечення�тех-

нічними�та�іншими�засобами�реабілітації�інвалідів,�дітей-інвалідів�та�інших�о	ремих�	ате�о-

рій�населення,�перелі	��та	их�засобів»,�я	им�не�встановлена�інвалідність,—�війсь	ово-лі	ар-

сь	і�	омісії�(далі —�ВЛК)�з�оформленням�відповідно�о�рішення�чи�ЛКК�з�оформленням�від-

повідно�о�виснов	�.

12.�Протези�та�ортези�видаються�з�розрах�н	��один�виріб�на�три�ро	и.�За�наявності�до-

від	и�з�місця�роботи�(навчання) —�один�протез�на�два�ро	и.

У�разі�численних�(два�і�більше)��ражень�верхніх�та/або�нижніх�	інціво	�протези�та/або�ор-

тези�видаються�з�розрах�н	��по�одном��вироб��на�	ожн���ражен��	інців	��на�рі	.

Інвалід,�дитина-інвалід,�інша�особа,�що�потреб�є�забезпечення�двома�або�більше�видами

індивід�альних�засобів�реабілітації,�я	і�належать�до�однієї��р�пи,�але�через�відмінності���при-

значенні�та�відновленні�втрачених�ф�н	цій�ор�анів�не�є�взаємозамінними,�забезпеч�ються�	ож-

ним�видом�та	их�засобів���	іль	ості�та�на�стро	,�визначені�вище.

13.�Облі	�інвалідів�та�інших�осіб,�я	і�мають�право�на�безоплатне�забезпечення�технічними

та�іншими�засобами�реабілітації,�вед�ть��правління�праці�та�соціально�о�захист��населення

районних���місті�Києві�державних�адміністрацій,�	ер�ючись�постановою�Кабінет��Міністрів�від

5�	вітня�2012�ро	��№ 321�«Про�затвердження�Поряд	��забезпечення�технічними�та�іншими

засобами�реабілітації�інвалідів,�дітей-інвалідів�та�інших�о	ремих�	ате�орій�населення,�пере-

лі	��та	их�засобів».

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження порядку забезпечення технічними 
та іншими засобами реабілітації киян — інвалідів 
та осіб з обмеженими фізичними можливостями 

за рахунок міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам»

Рішення Київської міської ради № 653/1517 від 2 липня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», рішен'

ня Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Ки'
ївської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Тур'
бота. Назустріч киянам» на 2011 — 2015 роки, з метою підвищення соціального захисту киян Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

Додато	

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�02.07.2015�№653/1517

ПОРЯДОК 
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації киян — інвалідів

та осіб з обмеженими фізичними можливостями

1.�Цей�Порядо	�визначає�механізм�безоплатно�о�забезпечення�технічними�та�іншими�за-

собами�реабілітації�для�ма	симально�о�відновлення�втрачених�ф�н	цій�ор�анів�	иян-інвалі-

дів�(в�том��числі�першочер�ово,�інвалідність�я	их�пов’язана�з��частю�в�АТО),�дітей-інвалідів,

осіб�похило�о�ві	��з��ш	одженнями�та�захворюваннями�опорно-р�хово�о�апарат�,�іншими

захворюваннями,�що�з�мовлюють�потреб��в�та	их�виробах,�жіно	,�я	і�зазнали�масте	томію,

та�осіб,�я	і�мають�право�на�та	е�забезпечення�з�ідно�із�за	онодавством,�я	і�зареєстровані

в�місті�Києві�та�вн�трішньо�переміщених�осіб,�зареєстрованих�(взятих�на�облі	)���місті�Ки-

єві�(далі —�інваліди�та�інші�особи),�додат	ово�до�встановлених�за	онодавством�піль��вище-

в	азаним�	ате�оріям��ромадян.

2.�Інваліди�та�інші�особи�мають�право�на�забезпечення�технічними�та�іншими�засобами�ре-

абілітації�відповідно�до�за	онів�У	раїни�«Про�основи�соціальної�захищеності�інвалідів�в�У	ра-

їні»,�«Про�охорон��дитинства»,�«Про�стат�с�ветеранів�війни,��арантії�їх�соціально�о�захист�»,

«Про�стат�с�ветеранів�війсь	ової�сл�жби,�ветеранів�ор�анів�вн�трішніх�справ�і�дея	их�інших

осіб�та�їх�соціальний�захист»�«Про�реабілітацію�інвалідів�в�У	раїні»,�«Про�за�альн��середню

освіт�»,�«Про�основні�засади�соціально�о�захист��ветеранів�праці�та�інших��ромадян�похи-

ло�о�ві	��в�У	раїні».

3.�Фінанс�вання�витрат�на�придбання�технічних�та�інших�засобів�реабілітації�для�інвалідів

та�інших�осіб�здійснюється�за�рах�но	�місь	о�о�бюджет����межах�	оштів,�передбачених�на

ці�цілі.

4.�Технічні�та�інші�засоби�реабілітації�для�забезпечення�інвалідів�та�інших�осіб�за�рах�но	

	оштів�місь	о�о�бюджет��ви�отовляються,�постачаються�і�ремонт�ються�протезно-ортопе-

дичними�підприємствами�незалежно�від�форми�власності,�їх�відо	ремленими�стр�	т�рними

підрозділами,�що�відповідають�	валіфі	аційним�вимо�ам�або�мають�впроваджен��систем�

�правління�я	істю,�я	а�відповідає�вимо�ам�міжнародних��армонізованих�стандартів�ДСТУ

ISO�9001�«Система��правління�я	істю.�Вимо�и»�та/або�ДСТУ�ISO�13485�«Вироби�медичні.

Системи��правління�я	істю.�Вимо�и�щодо�ре��лювання»,�з�ідно�з�заяв	ами�на�ви�отовлен-

ня�та�постав	��технічних�та�інших�засобів�реабілітації,�наданими�підприємствами-виробни-

	ами.

5.�Забезпечення�інвалідів�та�інших�осіб�індивід�альними�с	ладними�та�атиповими�проте-

зами�здійснюється�за�їх�індивід�альною�заяв	ою�за�цінами,�визначеними�на�підставі�фа	-

тичної�вартості�на�їх�ви�отовлення�з�ідно�з�За	оном�У	раїни�«Про�ціни�та�ціно�творення».

6.�Департамент�соціальної�політи	и�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації)�спрямов�є�бюджетні�	ошти�підприємствам,�що�ви	онали�ін-

дивід�альні�заяв	и�інвалідів�та�інших�осіб�на�ви�отовлення�технічних�та�інших�засобів�реабі-

літації�і�надання�посл���з�їх�після�арантійно�о�ремонт�.

7.�Перерах�вання�бюджетних�	оштів�здійснюється�на�підставі�а	тів�приймання-передачі

робіт�(надання�посл��),�до�я	их�додається�витя��з�реєстр��про�видані�інвалідам�та�іншим

особам�технічні�та�інші�засоби�реабілітації.

Пріоритетність�спрям�вання�бюджетних�	оштів�надається�ви�отовленню�технічних�та�ін-

ших�засобів�реабілітації�для�інвалідів�(в�том��числі�першочер�ово,�інвалідність�я	их�пов’яза-

на�з��частю�в�АТО),�дітей-інвалідів.

8.�Жін	и�після�масте	томії,�се	торальної�резе	ції�молочної�залози,�	вадранте	томії�та�з

вродженими�вадами�молочних�залоз�забезпеч�ються�протезами�молочних�залоз,�ліфами

для�їхньо�о�	ріплення,�протезами�молочних�залоз�для�занять�фіз	�льт�рою�та�плаванням,

ортезами�на�верхні�	інців	и,�	омпресійними�р�	авами.

9.�Інваліди�та�інші�особи�забезпеч�ються�технічними�та�іншими�засобами�реабілітації�без

права�їх�продаж�,�дар�вання�і�передачі�протя�ом�стро	�,�на�я	ий�видається�та	ий�засіб.

10.�Підставою�для�проведення�с	ладно�о�протез�вання�або�ортез�вання�є�наявність��с	лад-

нень�стан��опорно-р�хово�о�апарат�,�перелі	�я	их�визначено�Положенням�про�первинне�та

с	ладне�протез�вання�осіб�з�вадами�опорно-р�хово�о�апарат�,�затверджено�о�на	азом�Мі-

ністерства�праці�та�соціальної�політи	и�У	раїни�від�22�вересня�2004�ро	��№ 234�(��реда	ції

на	аз��Міністерства�соціальної�політи	и�У	раїни�від�04�серпня�2014�№ 524),�зареєстрова-

но�о�в�Міністерстві�юстиції�У	раїни�26�серпня�2014�ро	��за�№ 1027/25804.

11.�Медичні�по	азання�до�забезпечення�технічними�та�іншими�засобами�реабілітації�ви-

значають�для:�інвалідів�(в�том��числі�першочер�ово,�інвалідність�я	их�пов’язана�з��частю�в

1.�Затвердити�порядо	�забезпечення�техніч-

ними�та�іншими�засобами�реабілітації�	иян —

інвалідів�та�осіб�з�обмеженими�фізичними�мож-

ливостями,�що�додається.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Хрещати	».

3.�Контроль�за�ви	онанням�рішення�по	лас-

ти�на�постійн��	омісію�Київсь	ої�місь	ої�ради

з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної�полі-

ти	и.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження Концепції розвитку української мови,
культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва

на 2015—2020 роки
Рішення Київської міської ради № 571/1435 від 28 травня 2015 року

З метою створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови та культури, керуючись
статтями 10, 11, 54 Конституції України, статтями 1, 8 Декларації «Про державний суверенітет України»,
пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
Конституційного Суду України від 14.12.99 № 10'рп/99, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Концепцію�розвит	���	раїн-

сь	ої�мови,�	�льт�ри�та�виховання�історичної

пам’яті���жителів�міста�Києва�на�2015 —�2020

ро	и�(далі —�Концепція),�що�додається.

2.�Ви	онавчом��ор�ан��Київради�(Київсь	ій

місь	ій�державній�адміністрації)�забезпечити

ви	онання�Концепції�та�передбачити�основні

ве	тори�та�напрями,�визначені���Концепції�при

розробці�відповідних�місь	их�цільових�про�рам

на�2015 —�2020�ро	и.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Хрещати	».

4.�Контроль�за�ви	онанням�цьо�о�рішення

по	ласти�на�постійн��	омісію�Київради�з�пи-

тань�	�льт�ри�і�т�ризм�,�постійн��	омісію�Ки-

ївради�з�питань�освіти,�на�	и�та�інноваційної

політи	и�та�ре	лами.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато	

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�28.05.2015�№ 571/1435

Концепція розвитку української мови, культури та виховання історичної
пам’яті у жителів міста Києва на 2015 — 2020 роки

Вст�п

У	раїнсь	а�мова —�це�вели	е�д�ховне�надбання�нашо�о�народ�,�важливий�засіб�самоіденти-

фі	ації,�державотворення�і�с�спільно�о�пост�п�,�інтеле	т�ально�о�і�	�льт�рно�о�розвит	��нації.

З�ідно�з�Констит�цією�У	раїни��	раїнсь	а�мова�є�державною.�Її��твердження�і�розвито	 —�це�та

страте�ічна�мета,�без�реалізації�я	ої�неможлива�подальша�розб�дова�У	раїнсь	ої�держави.

У�столиці�назріла�потреба�в�подальшій�а	тивізації�цілеспрямованої�роботи�щодо�забезпечен-

ня�належно�о�ви	ористання�державної�мови���різних�сферах�життя:�освіті,�	�льт�рі,�ре	ламі,

засобах�масової�інформації�тощо.

На�сьо�однішній�день�державна�підтрим	а��	раїнсь	о�о�	ни�овидання,�	�льт�роло�ічних�ви-

дань�	раєзнавчо�о�хара	тер�,�на�жаль,�недостатня.�Немає�	оштів�на�видання�творів�таланови-

тих�письменни	ів,�особливо�молодих.�Кни�и,�я	що�видаються,�то�невели	им�на	ладом�і�не�мо-

ж�ть�задовольнити�потреб��місь	их�та�ш	ільних�бібліоте	.

Є�необхідність���посиленні�	онтролю�за�дотриманням�вимо��за	онодавства�про�мови�в�ре	-

ламі,�о�олошеннях,�ви	ористанні��	раїномовних�м�зичних�творів,�я	і�розміщ�ються�і�ви	он�ю-

ться���транспорті,�за	ладах�тор�івлі,�на�в�лицях�тощо.

Прийняття�Концепції�розвит	���	раїнсь	ої�мови,�	�льт�ри�та�виховання�історичної�пам’яті���жи-

телів�міста�Києва�на�2015 —�2020�ро	и�(далі —�Концепція)�та�її�реалізація�сприятим�ть�розши-

ренню�меж�ф�н	ціон�вання��	раїнсь	ої�мови,�забезпеченню�її�всебічно�о�розвит	��в�місті�Ки-

єві,�стан�ть�підґр�нтям�для�розроб	и�подальших�	ро	ів,�нормативно-правових�а	тів�та�прое	-

тів.
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За�альніположення

Концепція�розроблена�відповідно�до�статей�10,�11,�34,�36,�53,�54,�140,�144�Констит�ції�У	ра-

їни,�статей�1�і�8�Де	ларації�про�державний�с�веренітет�У	раїни,�я	а�зазначає,�що�У	раїна�я	�на-

ціональна�держава�розвивається�на�основі�здійснення��	раїнсь	ою�нацією�сво�о�невід’ємно�о

права�на�самовизначення,�в�У	раїні�забезпеч�ється�національно-	�льт�рне�відродження��	ра-

їнсь	о�о�народ�,�йо�о�історичної�свідомості�і�традицій,�ф�н	ціон�вання��	раїнсь	ої�мови�в��сіх

сферах�с�спільно�о�життя,�За	он��У	раїни�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У	раїні»�(п�н	т�16�час-

тини�першої�статті�43),�рішення�Констит�ційно�о�С�д��У	раїни�(від�14.12.99�№ 10-рп/99)�тощо.

Перед�мовою�створення�Концепції�є�основні�засади�	онстит�ційно�о�лад��(норми�пер-

шо�о�розділ��«За�альні�засади»�Констит�ції�У	раїни),�що�передбачають�підтрим	��розвит-

	���	раїнсь	ої�мови,�	�льт�ри,�історичної�свідомості��	раїнсь	ої�нації.�Відповідно�до�статті

10�Констит�ції�У	раїни�«держава�забезпеч�є�всебічний�розвито	�і�ф�н	ціон�вання��	раїнсь	ої

мови�в��сіх�сферах�с�спільно�о�життя�на�всій�території�У	раїни»,�а�відповідно�до�статті�11

Констит�ції�«держава�сприяє�	онсолідації�та�розвит	ові��	раїнсь	ої�нації,�її�історичної�сві-

домості,�традицій�і�	�льт�ри».

Питання�державно�о�стат�с���	раїнсь	ої�мови,�збереження��	раїнсь	ої�	�льт�ри�та�істо-

ричної�свідомості��	раїнсь	ої�нації�в��мовах�с�часно�о��лобалізовано�о�світ�,�зовнішніх�за-

�роз�та�втр�чання�в�інформаційн��безпе	��У	раїни,�незалежний���манітарний�простір�У	ра-

їни�стає�та	ож�і�питанням�національної�безпе	и�та�національно�о�с�веренітет��У	раїни.

Крім�зазначених�	онстит�ційних�положень�основні�засади�Концепції�відповідають�Кон-

цепції�національно-патріотично�о�виховання�молоді,�спільно�затвердженій�на	азами�Мініс-

терства�У	раїни���справах�сім’ї,�молоді�та�спорт�,�Міністерства�оборони�У	раїни,�Міністер-

ства�освіти�і�на�	и�У	раїни�та�Міністерства�	�льт�ри�і�т�ризм��У	раїни�від�27.10.2009,�Пла-

н��заходів�щодо�посилення�національно-патріотично�о�виховання�дітей�та��чнівсь	ої�моло-

ді,�затверджено�о�на	азом�Міністерства�освіти�і�на�	и�У	раїни�від�27.10.2014�№ 1232.�То-

м��Концепція�сприятиме�вихованню�різнобічно�та��армонійно�розвинено�о,�національно

свідомо�о,�висо	оосвічено�о��ромадянина�У	раїни,�я	ий�здатний�най	раще�реаліз�вати�свої

права�та�ви	онати�по	ладені�на�ньо�о�Констит�цією�У	раїни�обов’яз	и.

Реалізація�Концепції�сприятиме�розширенню�ф�н	цій�та�сфер�вживання�державної�мови,

розвит	���	раїнсь	ої�	�льт�ри�в��сіх�її�проявах,�форм�ванню�цілісно�о�національно�о�інфор-

маційно-	�льт�рно�о�простор�,�вихованню�д�ховності�	иян.

Заходи�Концепції�спрямовано�перед�сім�на�підтрим	��й�розвито	��ромадсь	их�ініціатив,

на�	ових,�ж�рналістсь	их�та�пісенно-м�зичних�починань,�я	і�сприяють�відродженню�і�поп�-

ляризації�народної��	раїнсь	ої�	�льт�ри,�пісенної,�театральної,�танцювальної�та�іншої�тради-

ційної�спадщини,�її�поєднанню�з�най	ращими�с�часними�зраз	ами�і�методами�поширення.

Ключовою�озна	ою�Концепції�є�те,�що�значна�частина�заходів�за	ладає�перед�мови�для

їхньо�о�відтворення�в�майб�тньом��з�силлями�представни	ів�освітніх,�просвітянсь	их,�м�-

зичних�	оле	тивів,�державних,�	ом�нальних�та��ромадсь	их��станов�і�ор�анізацій,�я	і�б�ли

�часни	ами�заходів�цієї�Концепції.

Реалізація�заходів�Концепції,�я	і�передбачають�поп�ляризацію��	раїнсь	ої�мови,�	�льт�-

ри�та�підвищення�історичної�свідомості��	раїнсь	ої�нації,�розвито	�її�д�ховності�через�най-

ширший�спе	тр�	�льт�рних,�на�	ових,�на�	ово-пра	тичних�та�інформаційних�заходів,�спри-

ятиме�зміцненню��	раїномовних�і�патріотичних�середовищ�Києва.

МетаКонцепції

Метою�Концепції�є�визначення�страте�ічних�пріоритетів�і�створення�оптимальних��мов

для�реалізації�	онстит�ційних��арантій�вільно�о�ф�н	ціон�вання��	раїнсь	ої�мови�в�м.�Ки-

єві,�розширення�сфери�вживання�державної�мови,�виховання�любові,�пова�и,�шанобливо-

�о�ставлення�до�неї,�підвищення�національної�свідомості�та�патріотизм����жителів�міста,

дотримання�норм�за	онів�У	раїни�щодо�забезпечення�	�льт�рно-мовних�прав��ромадян.

ОсновнізавданняКонцепції

— зміцнення�стат�с���	раїнсь	ої�мови�я	�державної;

— всебічний�розвито	�і�розширення�ф�н	ціон�вання��	раїнсь	ої�мови�в��сіх�сферах�с�-

спільно�о�життя�міста;

— визначення�та�здійснення�заходів�для�стим�лювання��либо	о�о�вивчення��	раїнсь	ої�мови;

— створення��мов�для�вивчення��	раїнсь	ої�мови�жителями�міста�з�числа�національних

меншин;

— фінансова�підтрим	а�видання�	ни��місцевих�письменни	ів�за�рез�льтатами�п�блічних,

від	ритих�	он	�рсів�та�придбання��	раїномовних�	ни��для�місь	их�бібліоте	;

— сприяння�поширенню�теле-�і�радіопро�рам,�я	і�пропа��ють�най	ращі�дося�нення��	ра-

їнсь	ої�	�льт�ри,�знання��	раїнсь	ої�мови,�історії�У	раїни�та�її�видатних�діячів;

— розвито	�д�ховності�	иян;

— сприяння�патріотичном��розвит	���	раїнців,�я	і�проживають�за�межами�У	раїни.

Основніве�тоританапрямирозвит����раїнсь�оїмовитаформ�вання

національно�опатріотизм��столиці

Розділ1.Діловодствотаділовемовлення

1.�Систематично�здійснювати�	онтроль�за�дотриманням�мовно�о�за	онодавства�при�ве-

денні�ділової�до	�ментації�відділами,��правліннями,�іншими�стр�	т�рними�підрозділами�ви-

	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації).

Управління
до�ментально�о
забезпечення
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)


2015 —
2020
рр.

2.�Забезпечити�проведення�щорічних�навчань�із�ділової��	раїнсь	ої�мови�працівни	ів�ви-

	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�та�	ад-

рово�о�резерв�.

Управління
по
роботі
з
персоналом
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої

місьої
державної
адміністрації)



2015 —
2020
рр.

3.�Забезпечити��часть�деп�татів�Київсь	ої�місь	ої�ради�та�працівни	ів�ви	онавчо�о�ор�а-

н��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�районних�адміністра-

цій�міста�Києва���Все�	раїнсь	ом��ди	танті�національної�єдності�(7�листопада).

Управління
по
роботі
з
персоналом
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої

місьої
державної
адміністрації)



2015 —
2020
рр.

4.�Встановити�офісні�про�рами�з��	раїномовним�інтерфейсом�на�всю�	омп’ютерн��техні-

	��працівни	ів�апарат��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�дер-

жавної�адміністрації)�та�се	ретаріат��Київсь	ої�місь	ої�ради.

Управління
матеріально-технічно�о
та
�осподарсьо�о
забезпечення
вионавчо�о
ор�ан�

Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації);

Управління
адміністративно�о
та
�осподарсьо�о
забезпечення
Київсьої
місьої
ради

2015 —
2016
рр.

Розділ2.Громадсь�ежиття

1.�Сприяти�проведенню�ле	ційної�роз’яснювальної�роботи�з�мовних�питань�шляхом�ор�аніза-

ції�вист�пів�фахівців�навчальних�за	ладів���пресі,�на�радіо,�телебаченні,�проведенні�семінарів.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
2015 —
2020
рр.;

Департамент
с�спільних
ом�ніацій
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київ-

сьої
місьої
державної
адміністрації)


2015 —
2020
рр.

2.�Створити�належні��мови�для�забезпечення�вивчення��	раїнсь	ої�мови�та�мов�націо-

нальних�меншин���дош	ільних�та�за�альноосвітніх�навчальних�за	ладах.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)


2015 —
2020
рр.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр�	т�ри�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди,�КП�«Київпастранс»,��правлінню�інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до�п�блічної�ін-

формації�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адмініс-

трації)�спільно�з�власни	ами�(	ерівни	ами)�приватних�підприємств�розробити�систем��за-

ходів�щодо�поп�ляризації�творів�	омпозиторів�та�ви	онавців�У	раїни.�

2015 —
2020
рр.

4.�Ор�аніз�вати�розміщення�на�території�міста�ре	ламних�носіїв,�що�поп�ляриз�ють�ви-

датні�постаті��	раїнсь	о�о�державотворення�та�історичні�події.

КП
«Київрелама»


2015 —
2020
рр.

Розділ3.Засобимасовоїінформації

1.�Створити�ци	л�радіо-�та�телепро�рам�на�радіостанції�«Голос�Києва»�та�теле	аналі�«Ки-

їв»,�тематичні�сторін	и����азетах�«Хрещати	»�та�«Вечірній�Київ»�з�метою�висвітлення�а	т�-

альних�проблем�ф�н	ціон�вання��	раїнсь	ої�мови.

КП
«Телеомпанія
«Київ»;

КП
«Радіостанція
«Голос
Києва»;

Головний
редатор
�азети
«Хрещати»;

КП
«Редація
�азети
«Вечірній
Київ»


2015 —
2020
рр.

2.�Поп�ляриз�вати�місцевим�теле-�та�радіо	омпаніям�ідею�значимості�державної�мови�та

забезпечити�розміщення�соціальної�ре	лами�про��	раїнсь	��мов����місцевих�ЗМІ�та�на�но-

сіях�зовнішньої�ре	лами�міста.

КП
«Телеомпанія
«Київ»;

КП
«Радіостанція
«Голос
Києва»;

Головний
редатор
�азети
«Хрещати»;

КП
«Редація
�азети
«Вечірній
Київ»

КП
«Київрелама»;

2015 —
2020
рр.

3.�Створити�Київсь	ий�	�льт�роло�ічний�портал:

— вірт�альні�м�зеї�міста�Києва;

— вірт�альна�подорож�«Літерат�рна�стежина�міста�Києва»;

— вірт�альна�подорож�«Земля�Шевчен	івсь	о�о,�Печерсь	о�о�та�Подільсь	о�о�районів —

місце�творення�державності�та�Незалежності�У	раїни»;

— най	ращі�сценарії�проведення��	раїнсь	их�народних�обрядових�свят.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

Розділ4.Освіта

1.�Вжити�заходів�для�зменшення�нормативної�	іль	ості��чнів���	ласі�для�поділ��на��р�пи

при�вивченні��	раїнсь	ої�мови�з�28�до�22��чнів.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

2.�Провести�поділ�	ласів�при�вивченні��	раїнсь	ої�літерат�ри���10 —�11-х�	ласах�філоло-

�ічно�о�профілю�з�наповнюваністю�понад�22��чні.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.
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3.�Ре��лярно�проводити�міжнародні,�все�	раїнсь	і�і�ре�іональні�	он	�рси,�онлайн-олімпі-

ади,�фестивалі�та�інші�мистець	і�а	ції,�спрямовані�на�піднесення�престиж���	раїнсь	ої�мо-

ви,�	�льт�ри,�історичної�пам’яті.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.;

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

4.�З�метою�виховання�історичної�пам’яті�ініціювати�та�сприяти�в�ор�анізації���вищих�на-

вчальних�за	ладах�міста�ст�дентсь	их�на�	ово-пра	тичних�	онференцій,�присвячених�проб-

лемам�походження��	раїнсь	о�о�народ�,�нації,�держави.�Я	�завершальний�етап�цієї�роботи

провести�за�альномісь	��на�	ово-пра	тичн��	онференцію�«У	раїна:�етнос,�нація,�держава»

із�зал�ченням�провідних�на�	ових�фахівців�міста�Києва,��ромадсь	их�та�молодіжних�ор�а-

нізацій.

Ураїнсьий
інстит�т
національної
пам’яті;

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

5.�Підвищити�рівень�ви	ладання�	иєвознавства���вищих�навчальних�за	ладах�столиці,�за-

безпечити�навчальний�процес�відповідними�посібни	ами,�пра	ти	�вати�проведення�на�	о-

во-пра	тичних�	онференцій�«Києвознавчі�читання»�за�різними�напрямами�	иєвознавства.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

6.�Ор�аніз�вати�	он	�рс-захист��чнівсь	их�на�	ових�робіт,�присвячених�а	т�альним�проб-

лемам��	раїнсь	ої�писемності,�історії�Києва,�історії�У	раїни,�її�державності,�етно-�і�націо�е-

нез���	раїнців,�відродженню��	раїнсь	их�традицій.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

7.�Поп�ляриз�вати��	раїнсь	��мов�,�дося�нення��	раїнсь	ої�літерат�ри�і�	�льт�ри�в�рам-

	ах�міжнародної�співпраці.�Розширювати�співпрацю�з��	раїнсь	ою�діаспорою.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)а

2015 —
2020
рр.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)а

2015 —
2020
рр.

8.�Поповнювати�бібліотечні�фонди�навчальних�за	ладів�міста�періодичною,�фаховою,�ме-

тодичною�літерат�рою�та�навчальними�посібни	ами,�цифровими�носіями�із�записами��	ра-

їнсь	их�	азо	�та�дитячою��	раїнсь	ою�х�дожньою�літерат�рою.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

9.�Ор�аніз�вати�	�рси�з�вивчення��	раїнсь	ої�мови�для�представни	ів�національних�мен-

шин,�вим�шених�переселенців�з�Автономної�Респ�блі	и�Крим�та�зі�Сход��У	раїни,�я	і�ви-

явили�бажання�вивчати��	раїнсь	��мов�.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

10.�Зал�чення�вчителів��	раїнсь	ої�мови�та�літерат�ри�до�на�	ово-методичної�роботи,

створення�авторсь	их�про�рам,�п�блі	ацій�власних�методичних�розробо	���педа�о�ічних�ви-

даннях,�на�веб-рес�рсах�(сторін	и,�бло�и,�сайти).

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

11.�Створити��мови�для�поп�ляризації��	раїнсь	ої�мови�засобами�с�часно�о�мистецтва:

робота�театральних�ст�дій,�фоль	лорних�ансамблів,�проведення�флешмобів,�естрадно-ма-

сових�заходів�із�с�часними�м�льтимедійними,�мобільними�й�іншими�цифровими�техноло�і-

ями�із�зал�ченням��ромадсь	их�та�молодіжних�ор�анізацій,�ор�анізацій�інвалідів.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.;

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

12.�Взяти��часть�та�розробити�нов��	онцепцію���проведенні�місь	их�заходів�щодо�відзна-

чення�днів�народження�Т.�Г.�Шевчен	а,�І.�Я.�Фран	а,�Лесі�У	раїн	и�та�інших�видатних�діячів

�	раїнсь	ої�літерат�ри.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.;

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ра-

ди
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

13.�Сприяти�нала�одженню�співпраці�між�навчальними�за	ладами�Києва�та�інших�ре�іо-

нів�У	раїни�з�метою�обмін��педа�о�ічним�досвідом�для�об’є	тивно�о�висвітлення��	раїн-

сь	ої�історії�та�державності,�поп�ляризації��	раїнсь	ої�мови.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ра-

ди
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

14.�Проведення�щорічних�о�лядів-	он	�рсів�на�най	ращ��ор�анізацію�в�навчальних�за-

	ладах�роботи�із�забезпечення�ф�н	ціон�вання��	раїнсь	ої�мови,�виховання�історичної

пам’яті�та�відродження��	раїнсь	их�традицій.

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ра-

ди
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

Розділ5.К�льт�ратаісторичнапам’ять

1.�Розробити,�презент�вати�та�пропа��вати�нові�історично-	раєзнавчі�та�	�льт�роло�іч-

ні�маршр�ти�Києва.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

2.�Щорічно�в�місь	ом��бюджеті�виділяти�	ошти�на:

— видання�	ни��письменни	ів�міста�Києва�за�рез�льтатами�п�блічних�та�від	ритих�	он-

	�рсів;

— придбання��	раїномовних�	ни��для�місь	их�бібліоте	;

— підтрим	��та�розвито	�м�зейно�о�фонд�,�збереження�історичної�спадщини�міста.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.;

Департамент
фінансів
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

3.�Проводити�в�бібліоте	ах,�навчальних�за	ладах�(вищих�навчальних�за	ладах,�ш	ільних�та

позаш	ільних)�міста�презентації�видань�місцевих�авторів�з�метою�поп�ляризації��	раїнсь	ої�	ни-

�и,�ознайомлення�широ	о�о�	ола�читачів�із�творчістю�письменни	ів�та�	раєзнавців�міста�Києва.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

4.�Разом�з��ромадсь	ими�та�молодіжними�ор�анізаціями�проводити�	�льт�рно-мистець-

	і�а	ції�до�Міжнародно�о�дня�рідної�мови�та�Дня��	раїнсь	ої�писемності�та�мови,�Дня��	ра-

їнсь	о�о�	іно,�пам’ятних�історичних�дат�Києва.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.;

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ра-

ди
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

5.�З�метою�пропа�анди��	раїнсь	ої�мови�засобами�літерат�ри,�мистецтва:

— ви	онавчом��ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�продовжити�тісн��співпрацю�з�Київсь	ою�місь-

	ою�ор�анізацією�Національної�спіл	и�письменни	ів�У	раїни�та�іншими�творчими�спіл	ами

міста;

— створити�м�зей�дитячо�о�письменни	а�Нестай	а�В.�З.�(2016�р.);

— щорічно�проводити�	он	�рси�на�здоб�ття�місь	ої�літерат�рної�премії�ім.�Нестай	а�В.�З.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.;

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ра-

ди
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр

.

6.�З�метою�поп�ляризації�най	ращо�о��	раїнсь	о�о�досвід��створити�еле	тронн��баз�

матеріалів�(сценаріїв,�	он	�рсів�тощо)�для�проведення�заходів�з�відзначення�свят��	раїн-

сь	ої�мови,�Дня��	раїнсь	ої�писемності�та�мови�в�навчальних�за	ладах�міста.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.;

Департамент
освіти
і
на�и,
молоді
та
спорт�
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ра-

ди
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.

7.�Проводити�творчі�вечори,�з�стрічі��чнів�та�ст�дентів�з�письменни	ами�і�ж�рналістами,

творчими�	оле	тивами,�що�поп�ляриз�ють��	раїнсь	��мов�,�історію�та�	�льт�рн��спадщи-

н���	раїнсь	о�о�народ�.

Департамент
�льт�ри
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
дер-

жавної
адміністрації)

2015 —
2020
рр.;
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Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України щодо будівництва

централізованого сховища для зберігання відпрацьованого
ядерного палива

Рішення Київської міської ради № 622/1486 від 11 червня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто%

герой Київ», «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та бу%
дівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних
атомних електростанцій», враховуючи відсутність оцінки екологічного впливу будівництва та експлуатації
централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива на навколишнє природне сере%
довище, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.06.2015�№ 622/1486

Звернення депутатів Київської міської ради до Кабінету Міністрів України
щодо будівництва централізованого сховища для зберігання

відпрацьованого ядерного палива
Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�висловлюють�ст�рбованість�з�привод��намірів�поб�д�вати

централізоване�сховище�для�збері�ання�відпрацьовано�о�ядерно�о�палива�(далі —�ЦСВЯП)�на

території�Київсь�ої�області�без�широ�о�о�об�оворення�та�о�о�намір��з�меш�анцями�міста�Ки-

єва,�Київсь�ої�області�та�приле�лих�областей.

26��р�дня�2005�ро���НАЕК�«Енер�оатом»�і�амери�ансь�а��орпорація�Holtec�International�за�ре-

з�льтатами�міжнародно�о�тендер�,�в�я�ом��брали��часть�шість��омпаній,���лали��онтра�т�на

прое�т�вання�і�зведення�с�хо�о�сховища�для�відпрацьовано�о�ядерно�о�палива.

9�люто�о�2012�ро���Верховна�Рада�У�раїни,�за�відс�тності�широ�о�о��ромадсь�о�о�об�ово-

рення,�приймає�За�он�У�раїни�«Про�поводження�з�відпрацьованим�ядерним�паливом�щодо�роз-

міщення,�прое�т�вання�та�б�дівництва�централізовано�о�сховища�відпрацьовано�о�ядерно�о

палива�реа�торів�тип��ВВЕР�вітчизняних�атомних�еле�тростанцій».

Статтею�першою�цьо�о�За�он��встановлюється,�що�централізоване�сховище�для�збері�ання

відпрацьовано�о�ядерно�о�палива�реа�торів�тип��ВВЕР�вітчизняних�атомних�еле�тростанцій�є

частиною�єдино�о��омпле�с��з�поводження�з�відпрацьованим�ядерним�паливом�державно�о

спеціалізовано�о�підприємства�«Чорнобильсь�а�АЕС».

ЦСВЯП�розміщ�ється�на�майданчи��,�розташованом��між�селами�Стара�Красниця,�Б�ря�ів-

�а,�Чисто�алів�а�та�Стечан�а�Київсь�ої�області�в�зоні�відч�ження�території,�що�зазнала�радіоа�-

тивно�о�забр�днення�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи.

За�альна�міст�ість�ЦСВЯП�становить�16529�відпрацьованих�тепловидільних�збіро��реа�торів

тип��ВВЕР-440�та�ВВЕР-1000.

Для�збері�ання�в�ЦСВЯП�передається�відпрацьоване�ядерне�паливо�реа�торів�тип��ВВЕР-

440�та�ВВЕР-1000�вітчизняних�атомних�еле�тростанцій.

Зона�відч�ження,�де�вирішено�б�д�вати�ЦСВЯП,�не�належить�до�жодної�територіальної��ро-

мади�і�підпоряд�ована�Державном��а�ентств��при�Міністерстві�е�оло�ії�та�природних�рес�рсів

У�раїни.

З�ідно�з�опит�ванням,�проведеним����вітні�поточно�о�ро���У�раїнсь�им�офісом�міжнародно-

�о�дослідниць�о�о�а�ентства�IFAK�Institut,�лише�20�%�респондентів�серед��иян�та�жителів�Київ-

сь�ої,�Житомирсь�ої�та�Черні�івсь�ої�областей,�що�проживають���сто�ілометровій�зоні�нав�оло

державно�о�спеціалізовано�о�підприємства�«Чорнобильсь�а�АЕС»,�знають�про�рішення�б�д�-

вати�ЦСВЯП.�На�питання,�що�при�б�дівництві�об’є�та�на��шталт�ЦСВЯП���Київсь�ій�області�обо-

в’яз�ово�має�б�ти�врахована�д�м�а��ромади,�ствердно�відповіли�89�%�респондентів,�74�%�рес-

пондентів�вважають,�що�та�е�рішення�вза�алі�мають�приймати��сі�жителі�У�раїни.

Та�ож�ви�ли�ає�ст�рбованість�сам�прое�т�ЦСВЯП��омпанії�Holtec�International.�Техноло�ія�б�-

дівництва�сховища,�запропонована�цією��омпанією�У�раїні,�в�світі�ще�не�реалізована�та�в�США —

не�ліцензована.�Більше�то�о,�в�жодній��раїні�світ��немає�об’є�та,�розташовано�о�на�поверхні�зем-

лі,�в�я�ом��збері�ається�відпрацьоване�ядерне�паливо,�я��це�план�ється�зробити�в�У�раїні.�Та-

�і�об’є�ти�розташов�ються�або�під�землею,�або�під�водою.

З�о�ляд��на�вищезазначене,�Київсь�а�місь�а�рада�звертається�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни

з�пропозиціями:

— ор�аніз�вати�широ�е��ромадсь�е�об�оворення�ініціативи�б�дівництва�та�е�спл�атації�цен-

тралізовано�о�сховища�для�збері�ання�відпрацьовано�о�ядерно�о�палива,�а�та�ож�техноло�ій�збе-

рі�ання�відпрацьовано�о�ядерно�о�палива,�я�і�б�д�ть�застосовані���цьом��сховищі;

— провести�та�оприлюднити�в�засобах�масової�інформації�необхідні�е�спертизи�щодо�оцін-

�и�е�оло�ічно�о�вплив��б�дівництва�та�е�спл�атації�централізовано�о�сховища�для�збері�ання

відпрацьовано�о�ядерно�о�палива�на�нав�олишнє�природне�середовище.

Київський міський голова В. Кличко

1.�Направити�звернення�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�що-

до�б�дівництва�централізовано�о�сховища�для

збері�ання�відпрацьовано�о�ядерно�о�палива.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�звернення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про повноваження окремих органів самоорганізації населення
(пілотний проект)

Рішення Київської міської ради № 624/1488 від 11 червня 2015 року
Відповідно до частини шостої статті 140 Конституції України, пункту і) статті 9 Земельного кодексу Укра%

їни, статті 14, пункту 20 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стат%
ті 15 Закону України «Про органи самоорганізації населення», статті 7 Закону України «Про житлово%кому%
нальні послуги», частини першої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 5 За%
кону України «Про енергозбереження», статті 5 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’%
єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних по%
дій», з метою створення умов для забезпечення реальних можливостей органів самоорганізації населення у
вирішенні питань місцевого значення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1,�Деле��вати�ор�анам�самоор�анізації�на-

селення�«Комітет�мі�рорайон��«Нова�Дарни-

ця —�2»,�«Комітет�мі�рорайон��«Нова�Дарниця —

3»,�«Квартальний��омітет�«Дарниця»�та�і�пов-

новаження:

1.1.�У�сфері�житлово-�ом�нальних�посл��:

1.1.1.�Участь���визначенні�та�по�одження�ви-

�онавця�житлово-�ом�нальної�посл��и�з��три-

мання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�те-

риторій�(прибирання�вн�трішньоб�дин�ових

приміщень�та�приб�дин�ової�території,�сані-

тарно-технічне�обсл��ов�вання,�обсл��ов�ван-

ня�вн�трішньоб�дин�ових�мереж,��тримання

ліфтів,�освітлення�місць�за�ально�о��орист�-

вання,�поточний�ремонт).

1.1.2.�Участь���визначенні�та�по�одження�ви-

�онавця�житлово-�ом�нальної�посл��и�з��прав-

ління�б�дин�ом,�спор�дою�або��р�пою�б�дин-

�ів�(балансо�тримання,���ладання�до�оворів

на�ви�онання�посл��,��онтроль�за�ви�онанням

�мов�до�овор�).

1.1.3.�Участь���визначенні�та�по�одження�ви-

�онавця�житлово-�ом�нальної�посл��и�з�ре-

монт��приміщень,�б�дин�ів,�спор�д�(�апіталь-

ний�ремонт:�заміна�та�підсилення�елементів

�онстр��цій�та�мереж,�їх�ре�онстр��ція,�від-

новлення�нес�чої�спроможності�нес�чих�еле-

ментів��онстр��цій).

1.1.4.�Здійснення��онтролю�за�дотриманням

за�онодавства�щодо�захист��прав�споживачів

��сфері�житлово-�ом�нальних�посл��.

1.1.5.�Проведення�моніторин���ви�онання

заходів�місь�их�про�рам,�здійснення��онтро-

лю�за�ви�онанням�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди���сфері�житлово-�ом�нально�о��осподар-

ства�в�межах�території,�на�я�ій�діє�ор�ан�само-

ор�анізації�населення.

1.2.�У�сфері�земле�орист�вання:

1.2.1.�Здійснення�самоврядно�о��онтролю

за�ви�ористанням�та�охороною�земель��о-

м�нальної�форми�власності���межах�терито-

рії,�на�я�ій�діє�ор�ан�самоор�анізації�насе-

лення.

1.3.�У�сфері�бла�о�строю:

1.3.1�Контроль�за�ви�онанням�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�в�частині�ви�онання�заходів

з�бла�о�строю�території,�в�межах�я�ої�діє�ор-

�ан�самоор�анізації�населення.

Департамент	освіти	і	на��и,	молоді	та	спорт�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

2015 —	2020	рр.

8.�Поповнювати�бібліотечні�фонди�ш�ільних�та�місь�их�бібліоте��словни�ами,�довідни�ами,�фа-

ховою�періоди�ою,��раєзнавчою�літерат�рою,��ни�ами�з���льт�ри�мовлення,�історії�мовної���ль-

т�ри.

Департамент	��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації)

2015 —	2020	рр.;

Департамент	освіти	і	на��и,	молоді	та	спорт�	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації

2015 —	2020	рр.

9.�Здійснювати�заходи�щодо��вічнення�пам’яті�видатних�людей�міста�і��раїни�(державних

діячів,�діячів�на��и�і���льт�ри�тощо),�вшан�вання�жертв�політичних�репресій�шляхом�найме-

н�вання�на�їх�честь�в�лиць,�встановлення�меморіальних�та�інформаційних�дощо�,�пам’ятних

зна�ів.

Департамент	��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації)

2015 —	2020	рр.

10.�Здійснювати��онтроль�за�дотриманням�мовно�о�за�онодавства���зовнішній�ре�ламі�на

місь�ом��транспорті�за�ально�о��орист�вання.

Департамент	транспортної	інфрастр��т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

2015 —	2020	рр.

11.�Сприяти�розширенню�мережі���раїнсь�их��ни�арень���місті�Києві.

Управління	тор�івлі	та	поб�т�	Департамент�	промисловості	та	розвит��	підприємництва	ви-

�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

2015 —	2020	рр.

12.�Спільно�зі�спеціалістами��правління�захист��прав�споживачів�здійснювати�ре��лярні�пе-

ревір�и�на�предмет�дотримання�за�онодавства�про�захист�прав�споживачів�та�мовно�о�питан-

ня�під�час�реалізації�товарів�та�надання�посл���на�споживчом��рин���міста.

Управління	тор�івлі	та	поб�т�	Департамент�	промисловості	та	розвит��	підприємництва	ви-

�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

2015 —	2020	рр.

13.�Здійснювати��онтроль�за�дотриманням�мовно�о�за�онодавства�при�розташ�ванні�атри-

б�тів�зовнішньої�ре�лами,�вивісо�,�надання�ре�лами�в�засобах�масової�інформації.

Департамент	містоб�д�вання	та	архіте�т�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації);	

КП	«Київре�лама».	

2015 —	2020	рр.

Механізми
реалізації
Концепції

Реалізація�Концепції�здійснюватиметься�шляхом�форм�вання�політи�и,�що�передбачає�відпо-

відні��правлінсь�і�механізми,�правове,�фінансове�та�ор�анізаційне�забезпечення,�а�та�ож�розви-

то��міжнародно�о�співробітництва.�Напрями�розвит���та�заходи,�передбачені���Концепції,�по-

винні�стати�основним��омпонентом�відповідних�місь�их�цільових�про�рам�на�2015 —�2020�ро�и.

Очі��вані
рез�льтати
реалізації
Концепції

— реалізація�статті�10�Констит�ції�У�раїни�щодо�всебічно�о�розвит���і�ф�н�ціон�вання���ра-

їнсь�ої�мови�в��сіх�сферах�с�спільно�о�життя�міста;

— розширення�ф�н�ціон�вання���раїнсь�ої�мови���сфері�освіти,�на��и,���льт�ри,�засобів�ма-

сової�інформації,�визначення�їх�пріоритетності�та�престиж��серед�населення�міста;

— стим�лювання�вивчення���раїнсь�ої�мови��чнями,�ст�дентами,�жителями�міста;

— підтрим�а�освітніх,�мистець�их��станов�та�ор�анізацій,�талановитих�місцевих�літераторів.

Київський міський голова В. Кличко
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2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),

ор�анам�самоор�анізації�населення,�зазначе-

ним���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�та�районним�в

місті�Києві�державним�адміністраціям:

2.1.�Забезпечити�розроблення�механізмів

(поряд�ів)�реалізації�ор�анами�самоор�аніза-

ції�населення�деле�ованих�відповідно�до�п�н�-

т��1�цьо�о�рішення�повноважень.

2.2.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рі-

шення�свої�а�ти.

3.�Внести�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

10.08.2003�№ 608/768�«Про�дозвіл�на�створен-

ня�ор�ан��самоор�анізації�населення�«Комітет

мі�рорайон��«Нова�Дарниця—�2»,�від�25.09.2003

№ 67/941�«Про�дозвіл�на�створення�ор�ан��са-

моор�анізації�населення�«Комітет�мі�рорайо-

н��«Нова�Дарниця—�3»,�від�23.10.2003�№ 74/948

«Про�дозвіл�на�створення�ор�ан��самоор�ані-

зації�населення�«Квартальний��омітет�«Дарни-

ця»�та�і�зміни:

— доповнити�п�н�т�3�рішень�підп�н�тами

3.15,�3.16,�3.17,�3.18,�3.19,�3.20,�3.21,�3.22,

3.23�та�о�о�зміст�:

«3.15.�Вносити�на�роз�ляд�ор�анів�місцево-

�о�самовряд�вання,�районної���місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�пропозиції�з�питань�бла�о-

�строю�території�(розміщення�та�ф�н�ціональ-

не�призначення�малих�архіте�т�рних�форм,

пар��вальних�майданчи�ів,�розміщення�тим-

часових�спор�д�та�зовнішньої�ре�лами,�техніч-

ної�до��ментації�з�питань�бла�о�строю�тери-

торії),�в�межах�я�ої�діє�ор�ан�самоор�анізації

населення.

3.16.�Здійснювати��ромадсь�ий��онтроль�за

дотриманням�правил�бла�о�строю�територій

населених�п�н�тів.

3.17.�Вносити�пропозиції�до�прое�тів�місто-

б�дівної�до��ментації�щодо�території,�в�межах

я�ої�діє�ор�ан�самоор�анізації�населення.

3.18.�Отрим�вати�від�підприємств,��станов�та

ор�анізацій,�незалежно�від�форм�власності,

е�ономічне�обґр�нт�вання�та�розрах�но��та-

риф��на�житлово-�ом�нальні�посл��и.

3.19.�Вносити�ор�анам�місцево�о�самовря-

д�вання,�ор�анам�ви�онавчої�влади�пропозиції

стосовно�заходів�щодо�енер�озбереження�(об-

ладнання�б�дин�ів�приладами�облі���теплової

енер�ії,�оснащення��вартир�лічильни�ами��а-

з�,�термомодернізації�житлових�б�дин�ів).

3.20.�Вносити�Київсь�ом��місь�ом���олові�та

Київсь�ій�місь�ій�раді�пропозиції�щодо�при-

своєння�об’є�там�місь�о�о�підпоряд��вання

імен�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,

назв�і�дат�історичних�подій.

3.21.�Зал�чати�для�здійснення�власних�пов-

новажень�добровільні�внес�и�фізичних�і�юри-

дичних�осіб,�інші�надходження,�не�заборонені

за�онодавством.

3.22.�Здійснювати��онтроль�за�цільовим�ви-

�ористанням�юридичними�особами,�я�і�нада-

ють�посл��и�з��тримання�б�дин�ів,�спор�д�та

приб�дин�ових�територій,��оштів,�сплачених

споживачами�на��тримання�б�дин�ів,�спор�д

та�приб�дин�ових�територій.

3.23.�Звертатися�до�с�д��за�захистом�своїх

прав».

4.�Надати�можливість�дол�читись�до�пілот-

но�о�прое�т��іншим�діючим�на�території�міста

Києва�ор�анам�самоор�анізації�населення.�По-

рядо��та�процед�р��приєднання�визначає�по-

стійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та

міжнародних�зв’яз�ів.�Прийняте��омісією�рі-

шення�є�підтвердженням�приєднання�то�о�чи

іншо�о�ОСН�в�місті�Києві�до�пілотно�о�прое�т�.

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів,�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житло-

во-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-

енер�етично�о��омпле�с�,�постійн���омісію�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,

архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Положення про особисте посвідчення 
і нарукавну пов’язку члена громадського формування з охорони

громадського порядку та державного кордону на території 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 660/1524 від 2 липня 2015 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 2 Закону України «Про участь громадян в охороні гро%

мадського порядку і державного кордону», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», у зв’язку із значною суспільною напругою та з метою зміцнення правопорядку в місті Києві Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�2.07.2015�№ 660/1524

Положення про особисте посвідчення і нарукавну пов’язку члена
громадського формування з охорони громадського порядку та державного

кордону на території міста Києва
1.�Члени��ромадсь�их�форм�вань�з�охорони��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон��зо-

бов’язані�під�час�ви�онання�обов’яз�ів�з�охорони��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон�

мати�особисте�посвідчення�члена��ромадсь�о�о�форм�вання�та�нар��авн��пов’яз��.

2.�Особисте�посвідчення�члена��ромадсь�о�о�форм�вання�та�нар��авна�пов’яз�а�мають�від-

повідати�вимо�ам�За�он��У�раїни�від�22.06.2000�№ 1835-III�«Про��часть��ромадян�в�охороні��ро-

мадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон�»,�Постанови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�20.12.2000

№ 1872�«Про�затвердження�Типово�о�стат�т���ромадсь�о�о�форм�вання�з�охорони��ромад-

сь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон�,�описів�зраз�ів�блан�а�посвідчення�і�нар��авної�пов’яз�и

члена�та�о�о�форм�вання»�та�іншим�нормативно-правовим�а�там.

3.�Особисте�посвідчення�члена��ромадсь�о�о�форм�вання�пред’являється���випад�ах,�пе-

редбачених�За�оном�У�раїни�від�22.06.2000�р.�№ 1835-III�«Про��часть��ромадян�в�охороні��ро-

мадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон�»�та�іншими�нормативно-правовими�а�тами.

Особисте�посвідчення�члена��ромадсь�о�о�форм�вання�пред’являється�та�им�чином,�щоб

особа,�я�а�з�ним�ознайомлюється,�мала�змо���прочитати�всі�записи,�що�містяться�на�посвід-

ченні.

Забороняється�пред’явлення�для�ознайомлення�посвідчення���стані,�що��неможливлює�йо-

�о�прочитання.

До�та�их�станів�належать:

1.�Затвердити�Положення�про�особисте�по-

свідчення�і�нар��авн��пов’яз���члена��ромад-

сь�о�о�форм�вання�з�охорони��ромадсь�о�о

поряд���та�державно�о��ордон��на�території

міста�Києва�(додається).

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�ньо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�боротьби�з��ор�пцією.

Київський міський голова 
В. Кличко

1)�механічне�пош�одження�посвідчення,�що�позбавляє�можливості�достовірно�сприйняти

записи�(о�рем��їх�частин�),�я�і�містяться�на�посвідченні;

2)�наявність�на�посвідченні�непрозорих�матеріалів,�що�позбавляє�можливості�достовірно

сприйняти�записи�(о�рем��їх�частин�),�я�і�містяться�на�посвідченні;

3)�інші�випад�и,��оли�особа,�я�а�ознайомлюється�із�посвідченням,�позбавлена�можливості

достовірно�сприйняти�записи�(о�рем��їх�частин�),�я�і�містяться�на�посвідченні.

4.�Нар��авна�пов’яз�а�носиться�на�лівій�р�ці�посередині�плечово�о�с��лоба.�Вона�носиться�та-

�им�чином,�щоб�забезпечити�можливість�оточ�ючих�ознайомитися�із�змістом�написів,�що�міс-

тяться�на�пов’язці.

Пов’яз�а�не�може:

1)�мати�механічно�о�пош�одження,�що��неможливлює�достовірне�ознайомлення�із�змістом�на-

писів�на�ній�(частини�написів);

2)�б�ти�при�рита�непрозорим�матеріалом�(повністю�або�част�ово);

3)�переб�вати�в�іншом��стані,�що�не�дає�можливості�достовірно�ознайомитися�з�написами�(час-

тинами�написів)�на�ній.

5.�Член��ромадсь�о�о�форм�вання�з�охорони��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон�

під�час�ви�онання�обов’яз�ів�з�охорони��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон��володіє

певним�обся�ом�повноважень,�а�отже�особа,�щодо�я�ої�він�їх�застосов�є,�має�б�ти�впевнена��

наявності�та�их�повноважень.�З��рах�ванням�цьо�о�член��ромадсь�о�о�форм�вання�з�охорони

�ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон��під�час�ви�онання�обов’яз�ів�з�охорони��ромадсь�о-

�о�поряд���і�державно�о��ордон��не�має�права�носити�елементи�одя���або�інші�предмети�вжит-

��,�що�не�дають�змо�и�встановити�належність�особисто�о�посвідчення�члена��ромадсь�о�о�фор-

м�вання�саме�цій�особі�або��неможливлюють�ідентифі�ацію�особи,�о�рім�випад�ів,�передбаче-

них�чинним�за�онодавством.

До�зазначених�елементів�одя���та�інших�предметів�вжит���належать�та�і,�я�і�при�ривають�об-

личчя�особи�настіль�и,�що�оточ�ючі�позбавлені�можливості�достовірно�ідентифі��вати�особ�

(�оловний��бір�тип��«бала�лава»,�непрозорі�мас�и,�інше).

6.�Член��ромадсь�о�о�форм�вання�з�охорони��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон�

під�час�ви�онання�обов’яз�ів�з�охорони��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон��має�пра-

во�носити�сонцезахисні�о��ляри�та�медичні�мас�и.�При�пред’явленні�особисто�о�посвідчення�чле-

на��ромадсь�о�о�форм�вання�він�зобов’язаний�на�вимо���особи,�я�а�ознайомлюється�із�посвід-

ченням,�зняти�сонцезахисні�о��ляри�та�медичн��мас���для�своєї�ідентифі�ації.�У�разі�потреби,

при�зніманні�медичної�мас�и,�член��ромадсь�о�о�форм�вання�може�передати�своє�посвідчен-

ня�іншом��член���ромадсь�о�о�форм�вання,�я�ий�залишається�біля�особи,�я�а�ознайомлюєть-

ся�із�посвідченням,�і�зняти�мас���на�відстані�від�інших�осіб�(не�більше�трьох�метрів).

7.�Член��ромадсь�о�о�форм�вання�з�охорони��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон�,�я�ий

під�час�ви�онання�обов’яз�ів�з�охорони��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ордон��пор�ш�є

вимо�и�цьо�о�Положення,�не�може��орист�ватися�правами,�передбаченими�За�оном�У�раїни�від

22.06.2000�№ 1835-III�«Про��часть��ромадян�в�охороні��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о��ор-

дон�»�та�іншими�нормативно-правовими�а�тами.

Київський міський голова В. Кличко

Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 15 квітня 2013 року № 07/1/5%126%вих13 про усунення

порушень вимог Конституції України, Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності», Закону України «Про рекламу» 

та Указів Президента України з питань дерегулювання
підприємницькоїдіяльності

Рішення Київської міської ради № 657/1521 від 2 липня 2015 року
Розглянувши вимоги, викладені в поданні заступника прокурора міста Києва від 15 квітня 2013 року № 07/1/5%

126%вих13 про усунення порушень вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядуван%
ня в Україні», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської ді%
яльності», Закону України «Про рекламу» та Указів Президента України з питань дерегулювання підприєм%
ницької діяльності, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Задовольнити�подання�заст�пни�а�про��-

рора�міста�Києва�від�15��вітня�2013�ро��

№ 07/1/5-126-вих13�про��с�нення�пор�шень

вимо��Констит�ції�У�раїни,�За�он��У�раїни�«Про

місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�За�он�

У�раїни�«Про�основні�засади�державно�о�на-

�ляд��(�онтролю)���сфері��осподарсь�ої�діяль-

ності»,�За�он��У�раїни�«Про�ре�лам�»�та�У�азів

Президента�У�раїни�з�питань�дере��лювання

підприємниць�ої�діяльності.

2.�Затвердити�зміни�до�Поряд���розміщен-

ня�ре�лами�в�місті�Києві,�затверджено�о�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�вересня

2011�ро���№ 37/6253,�що�додаються.

3.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о

офіційно�о�оприлюднення�в��азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�інформаційної�політи�и�та�ре�-

лами.

5.�Дор�чити�заст�пни���місь�о�о��олови —

се�ретарю�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�рез�ль-

тати�роз�ляд��подання�повідомити�заст�пни-

���про��рора�міста�Києва�в��становленом��по-

ряд��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�2.07.2015�№ 657/1521

Зміни до Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253

1.�У�розділі�II.�Розміщення�зовнішньої�ре�лами�в�місті�Києві:

1.1.�Підп�н�т�3.1.2�п�н�т��3.1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�«3.1.2.�Ор�анізов�є�або�проводить

власними�силами�демонтаж�РЗ�відповідно�до�цьо�о�Поряд��».

1.2.�У�п�н�тах�17.4�та�17.5�слова�«чи�КП�«Київре�лама»�ви�лючити.

1.3.�В�абзаці�др��ом��п�н�т��17.4�слова�«та/або�КП�«Київре�лама»�ви�лючити.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Çàÿâà
ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ñïîðóäæåííÿ îá’ºêòà

Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè ïðîâîäèòü
áóä³âíèöòâî òâåðäîïàëèâíî¿ êîòåëüí³ äëÿ îáëàøòóâàííÿ àâòîíîìíîãî äæåðåëà
òåïëîïîñòà÷àííÿ íà àëüòåðíàòèâíîìó ïðèðîäíîìó ãàçó âèä³ ïàëèâà (ãðàíóëè ç
äåðåâèíè) äëÿ áóä³âåëü ÊÍÓÁÀ.

Äæåðåëîì çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ º òâåðäîïàëèâíà
êîòåëüíÿ.

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³ä
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ì³ñòà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî òåõí³÷íèõ óìîâ â³äïîâ³äíèõ ³íæåíåðíèõ
ñëóæá ì³ñòà.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà â³äáóâàòèìåòüñÿ âèä³ëåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ì³ñòà â³ä òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â.

Êîíöåíòðàö³ÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ ïðè åêñïëóàòàö³¿
îá’ºêòà íå ïåðåâèùóâàòèìå íîðìàòèâíèõ çíà÷åíü.

Ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â³ä
ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà áóäå íåçíà÷íèì ³ ïðèéíÿòíèì äëÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.

Ðÿä ïðîåêòíèõ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â, ùî âïðîâàäæóþòüñÿ íà äàíîìó îá’ºêò³,
çàáåçïå÷óþòü â³äñóòí³ñòü âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè âèíèêíåíí³
àâàð³éíèõ ñèòóàö³é.

Ç³ çâåðíåííÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí, Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñïåêò, 31.

Ë³êâ³äàòîð TOB “Íîâèé ²ì³äæ”(êîä ªÄÐÏÎÓ 37265470) ÞðèíåöüA.B.ïðîâîäèòü

êîíêóðñ ç âèçíà÷åííÿ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó ç ïðîäàæó ìàéíà TOB “Íîâèé

²ì³äæ”, à ñàìå: òîðãîâåëüíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèí³â ç ïðîäàæó îäÿãó.

Ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó áóäå âèçíà÷åíî çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè:

1) íàÿâí³ñòü â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ îñîáè ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâî ïðîâîäèòè

òîðãè;

2) íàÿâí³ñòü ë³öåíç³¿ íà ïðîâåäåííÿ òîðã³â;

3) äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â íå ìåíøå í³æ òðè ðîêè;

4) çàïðîïîíîâàíà íàéìåíøà ñóìà âèíàãîðîäè çà ïîñëóãè ç ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü â³äïîâ³äí³ñòü

çàçíà÷åíèì âèùå êðèòåð³ÿì, ïîâèíí³ áóòè ïîäàí³ çà àäðåñîþ: 03148, ì. Êè¿â,

à/ñ 38 ïðîòÿãîì ï’ÿòíàäöÿòè äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåííÿ.

²íôîðìàö³þ ùîäî êîíêóðñó ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì (067)214-76-67.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” îáîâ’ÿçêîâà óìîâà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ó ïîçèö³ÿõ 1, 2 — âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ
âèìîã íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Âàðò³ñòü,
ãðí

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðîïî-
íîâàíèé çà-

ÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1

ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³-
òåí” (03056, Ïåðåìîãè
ïðîñï. 35, 238-44-00)

ïðèì³ùåííÿ â
ïåðåõîä³ âåñòè-

áþëþ ¹ 2

ñòàíö³ÿ
ìåòðî

“Àêàäåì-
ì³ñòå÷êî”

9,15 510000,0

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòî-
ð³¿ ìåòðîïîë³òåíó òîðãî-
âåëüíèõ îá’ºêò³â çì³øà-
íî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü-
÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷è-

ìè òîâàðàìè

Ñòàíîì íà 20.05.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 50% 2647,54 24225,0

2 ïðèì³ùåííÿ
¹ 19 â ïåðåõîä³

ñòàíö³ÿ
ìåòðî

“Äàðíèöÿ”
10,1 533000,0

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòî-
ð³¿ ìåòðîïîë³òåíó òîðãî-
âåëüíèõ îá’ºêò³â çì³øà-
íî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü-
÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷è-

ìè òîâàðàìè

Ñòàíîì íà 20.05.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 50% 2506,68 25317,50

3

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-
êàðíÿ ¹ 6 (03680, Êîìàðî-

âà Êîñìîíàâòà ïðîñï. 3,
497-11-16)

3 ïîâåðõ

Êîñìî-
íàâòà Êî-
ìàðîâà, 3,

ê. 5

663,50 12500000,0
Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ

Ñòàíîì íà 31.05.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 10% 157,00 104166,66

4
ÊÏ “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóà-
òàö³ÿ” (ì. Êè¿â, Âîëîäèìèð-

ñüêà, 51-à, 234-23-24)
1 ïîâåðõ

Ðàäÿí-
ñüêà, 3,
ë³ò. À

23,00 288090,0 Íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñ-
ëóã íàñåëåííþ

Ñòàíîì íà òðàâåíü 2015

2 ðîêè 
364 äí³ 5% 59,50 1368,43

5
ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”

(04070, Íàáåðåæíå Øîñå, 2,
279-20-31)

÷àñòèíà àñôàëü-
òîáåòîííîãî ïîê-
ðèòòÿ íà ùåáå-

íåâ³é îñíîâ³

Ôðóíçå,
132 99,90 350200,0

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëü-
íîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 01.07.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 18% 53,74 5368,56

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê

559-39-34).

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè
óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäî-
äàâåöü —Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä” 1, âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà,
¹ 18, 3 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà, êâ.ì — 36,10, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³-
àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî
àñîðòèìåíòó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —57,86 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåí-
äíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 2088,92 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà
ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäè-
êîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàò-
âåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà
îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî
îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿ-
êîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè
çà ïîçîâíîþ çàÿâîþ ÏÀÒ “Óí³âåðñàë áàíê” äî Ðîãîâîãî Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à,
Øåâ÷åíêà ªâãåíà Ìèêîëàéîâè÷à, Êîâàëüîâî¿ Êð³ñò³íè Â³êòîð³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³, ïðèçíà÷åíî íà 04.08.2015 ð. íà 16.00 â ïðèì³ùåíí³ ñóäó (03113,
ì. Êè¿â, âóë. Øóòîâà, 1, êàá. 23) ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Êîçëåíêî Ã.Î.

Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàºòüñÿ â³äïîâ³äà÷: Êîâàëüîâà Êð³ñò³íà Â³êòîð³âíà.

TOB “ÓÁÊ-Ñåðâ³ñ” ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèôó ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â
òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ïî ïð. ×åðâîíîçîðÿíîìó, 4Â — 4,4419 ãðí/ì2 òà 4Ã —
4,3742 ãðí/ì2 (òàðèô ðîçðàõîâàíèé çà ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹869 â³ä 01.06.11ð.),
ïðè îïëàò³ äî 20 ÷èñëà ä³º 5% çíèæêà. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñêëàäîâèõ òàðèôó,ïåðåë³ê
ïîñëóã òà ïåð³îäè÷í³ñòü íàäàííÿ ðîçì³ùåíà íà ñòåíäàõ ó êîæíîìó áóäèíêó.
Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ â³ä ìåøêàíö³â ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 14 äí³â çà
àäðåñîþ ïð. ×åðâîíîçîðÿíèé 4À (òåë. 251-80-20).

06.08.2015 ð. î 10.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)
TOB “Áóä³âåëüíà ô³ðìà” Ñàëþò âóë. Ìåäîâà, 1-À ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ð-í³ ì. Êèºâà.
Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè âëàñíèê³â ³ êîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ ä³ëÿíîê: ÄÏ ÌÎÓ
“Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ”, Íàö³îíàëüíèé àâ³àö³éíèé óí³âåð-
ñèòåò, ÊÏ “Äèðåêö³ÿ” áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí;
-ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè,êîìïåíñàö³é òà ñîö³àëüíèõ

ãàðàíò³é.
Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ

ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ
çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11, òåë. 280-69-98.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð
îðåíäíî¿

ïëàòè, çà 1 êâ.ì

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè, ó ãðí

1.

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ “ÊÅÐÓÞ×À
ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß

ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ” (ì. Êè¿â,

âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

Ï³äâàë
×ÅËßÁ²Í-

ÑÜÊÀ ÂÓË.,
9-Ã

98,70

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÊÀÔÅ,
ÁÅÇ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯

ÒÎÂÀÐ²Â
Ï²ÄÀÊÖÈÇÍÎ¯ ÃÐÓÏÈ

2 ðîêè 364 äí³ 77,00

Ñòàíîì íà
31.01.2015

7600,00
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, äëÿ ïóáë³êè âè —

ÿê ÷åðâîíà ìàíò³ÿ äëÿ áè-

êà, òîæ ïðèáîðêàéòå áóí-

ò³âíèé äóõ, äèñöèïë³íóéòå âîëþ,

áóäü-ÿê³ ³í³ö³àòèâí³ ïî÷èíè ñë³ä êî-

îðäèíóâàòè ç îòî÷åííÿì ³ íå éòè

åãî¿ñòè÷íî íàâïðîñòåöü.

ÒÅËÜÖ², ÿêùî ó âàñ øêó-

òèëüãàº çäîðîâ’ÿ, òî ä³º-

òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ, ñïîð-

òèâíèõ çàõîä³â çàìàëî — òóò ìàº

áóòè àêòèâ³çîâàíèé äóõîâíèé àñ-

ïåêò ºñòâà, ðîáîòà ïîâèííà ïðè-

íîñèòè òâîð÷ó íàñîëîäó, ïðîõîäè-

òè â êðàñèâ³é âèøóêàí³é àòìîñôå-

ð³, à âçàºìèíè ç ëþäüìè áàçóâàòè-

ñÿ íà êîìïðîì³ñ³ ³íòåðåñ³â.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ç³éòè íà îë³ìï

ïîïóëÿðíîñò³, çàâîþâàòè

ïðèõèëüí³ñòü ëþäåé òà

óòðèìàòè áëàãîâ³ðíèõ «íà ïðè-

â’ÿç³» áóäå ëåãêî, òîìó êîëè âçà-

ºìèíè îõîëîëè, ñàìå ÷àñ ¿õ ðå-

àí³ìóâàòè ³ âäèõíóòè íàñíàæëè-

âèé ðîìàíòè÷íèé äóõ ó ïîäðóæ-

í³é ñîþç.

ÐÀÊÈ, ï³ä ð³äíèì äàõîì

çíîâó ïðîêèíåòüñÿ Âåçó-

â³é, ðîçáóðõàíó âóëêàí³÷-

íó àòìîñôåðó äîâåäåòüñÿ ãàñèòè

äðóæåëþáí³ñòþ, ïðîÿâëÿòè ìàêñè-

ìàëüíó òîëåðàíòí³ñòü, ïðèáîðêàâ-

øè àâòîðèòàðèçì, ð³âåíü ÿêîãî ó

âàñ «çàøêàëþº».

ËÅÂÈ, êàðì³÷íà ôàçà íà-

áèðàº îáåðò³â, âè ïðèðå-

÷åíî âòÿãíóò³ ó ñöåíàð³¿

ìèíóëîãî ³ íàêèâàòè ï’ÿòàìè â³ä

íèõ íå º ìîæëèâèì, òîìó ñìèðåí-

íî âèêîíóéòå âñå, ùî âåëèòü äî-

ëÿ! ×àñò³øå óñàì³òíþéòåñÿ äëÿ

«ï³äçàðÿäêè åíåðãîàêóìóëÿòîðà»

òà îòðèìàííÿ Áîæåñòâåííîãî îä-

êðîâåííÿ.

Ä²ÂÈ, ùî âïàëî, òå ïðîïà-

ëî. Íå æàëêóéòå—òàê òðå-

áà. Ïðîòå äîëÿ âàì â³ä-

øêîäóº âòðàòè ÷åðåç ðîáîòó, íà

ñëóæá³ ùåäð³ áîíóñè î÷³êóþòü ïåð-

øîêëàñíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³, íàñàìïå-

ðåä, ëàäÿòü ç êåð³âíèöòâîì.

ÒÅÐÅÇÈ — äåíü êðèçîâèé,

îáñòàâèíè éäóòü óðîçð³ç

³ç ïåðñîíàëüíèìè ä³ÿìè

òà ïëàíàìè â ïðîôåñ³éí³é, ñ³ìåé-

í³é, ïîäðóæí³é ñôåð³.Ó âàñ º ñëàá-

ê³ ì³ñöÿ, â ÿê³ ìîæå íåñïîä³âàíî

âëó÷èòè áëèñêàâêà îáñòàâèí ³ äå

áàæàíî âèñòàâèòè áðîíüîâàíèé çà-

õèñò ³ç âëàñíèõ ÷åñíîò.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ãàðìîí³éí³

ñòîñóíêè ç îòî÷åííÿì áó-

äóòü ï³ääàí³ íåñïîä³âàíî-

ìó âèïðîáóâàííþ: øâèäøå çà âñå

ó âàøèõ äðóç³â, øëþáíèõ ñóïóòíè-

ê³â, ä³ëîâèõ ñîþçíèê³â ç’ÿâëÿòüñÿ

îñîáèñò³ òðóäíîù³, â ÿê³ âîíè íå

ïîáàæàþòü âàñ ïðèñâÿ÷óâàòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², äîëÿ ïðîâîäèòü

«ìîäåðí³çàö³þ» âàøîãî

áóòòÿ: òå, ùî ñåáå âè÷åð-

ïàëî ìîðàëüíî—óòèë³çóºòüñÿ,çâ³ëü-

íÿþ÷è ì³ñöå äëÿ ïðîãðåñèâíèõ ðå-

ñóðñ³â,ùî ñïðèÿþòü äóõîâíîìó ðîç-

âèòêó. Âò³ì, ðåîðãàí³çàö³éí³ çì³íè,

ùî â³äáóâàþòüñÿ, íå çàâàäÿòü âàì

çáåðåãòè òåïë³ ïðèÿòåëüñüê³ âçàºìè-

íè ç ëþäüìè, ÿê³ âàì ñèìïàòè÷í³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïîä³¿ äíÿ ïå-

ðåäáà÷èòè íåìîæëèâî,îñî-

áèñòîìó êîíòðîëþ õ³ä ïî-

ä³é òà ïîâåä³íêà ëþäåé íåï³äâëàä-

í³. Îáëèøòå àâòîðèòàðíå êåðìî ³

ñïîê³éíî çóñòð³÷àéòå ñòðåñîâ³ ñè-

òóàö³¿, âèêëèêàí³ íåñïîä³âàíèì ïî-

âîðîòîì îáñòàâèí.

ÂÎÄÎË²¯, ñëóæáîâà ñôåðà,

ðîáî÷èé îô³ñ — òà àðåíà,

äå ðîçãîðòàòèìóòüñÿ äè-

íàì³÷í³ ïîä³¿ é äå â³ä âàñ âèìàãàº-

òüñÿ ïðîÿâèòè äèïëîìàòè÷íèé õèñò,

àáè íå ç³øòîâõíóòè ëþäåé ëîáàìè

ç â³äïîâ³äíèìè íåïðèºìíèìè ³í-

öèäåíòàìè.

ÐÈÁÈ, çàõèùàéòå ñâî¿ ïî-

çèö³¿, â³äñòîþéòå ïðàâà

áåç äèêòàòîðñüêîãî íàòèñ-

êó — ëþá’ÿçíî òà áëàãîðîäíî. Íà-

â³òü çàçíàâøè ô³àñêî, êîëè ïëàíè

ïîëåòÿòü øêåðåáåðòü, íàìàãàéòåñÿ

çáåðåãòè ïðèÿòåëüñüê³ âçàºìèíè ç

ëþäüìè.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 49 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +28o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 33 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +25o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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1018 — ì³æ â³éñüêàìè ïîëüñüêîãî

êíÿçÿ Áîëåñëàâà ² Õîðîáðîãî ³ êè-

¿âñüêîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà I Ìóäðî-

ãî â³äáóëàñü áèòâà íàä Áóãîì ïîáëè-

çó ñó÷àñíîãî ì³ñòå÷êà Ãðóáåø³â

(Ëþáë³íñüêå âîºâîäñòâî, Ïîëüùà),

â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ â³éñüêî ßðîñëà-

âà áóëî âùåíò ðîçãðîìëåíå, à ñàì

â³í ç ê³ëüêîìà äðóæèííèêàìè óò³ê

äî Íîâãîðîäà. Ñîþçíèê Áîëåñëà-

âà Ñâÿòîïîëê I Îêàÿííèé óâ³éøîâ

ó Êè¿â ³ ðîçì³ñòèâ ïîëüñüê³ â³éñüêà

â ðóñüêèõ ì³ñòàõ.

1921 — â ãàçåò³ «Ñåëÿíñüêà ïðàâ-

äà» ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé ôåéëåòîí Îñòà-

ïà Âèøí³ «×óäàêà, ¿é-áîãó!».

1942 — ðàäÿíñüê³ â³éñüêà çàëèøè-

ëè Ñâåðäëîâñüê (Ëóãàíùèíà) — çà-

âåðøèëàñÿ ïîâíà îêóïàö³ÿ òåðè-

òîð³¿ Óêðà¿íè í³ìöÿìè.

1944 — â Áðåòòîí-Âóäñ³ (ÑØÀ) çà-

ê³í÷èëàñü Âàëþòíî-ô³íàíñîâà êîí-

ôåðåíö³ÿ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ

Íàö³é,â êîòð³é âçÿëè ó÷àñòü 44 äåð-

æàâè. Ñåðåä ãîëîâíèõ ð³øåíü êîí-

ôåðåíö³¿—ïðèéíÿòòÿ ïðîåêò³â óãîä

ïðî ñòâîðåííÿ Ì³æíàðîäíîãî âà-

ëþòíîãî ôîíäó ³ Ì³æíàðîäíîãî

áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó

äëÿ ñïðèÿííÿ ì³æíàðîäíîìó ñï³â-

ðîá³òíèöòâó â ãàëóç³ âàëþòíèõ ñòî-

ñóíê³â ³ íàäàííÿ êðåäèò³â êðà¿íàì,

ùî ïîñòðàæäàëè ó 2-é Ñâ³òîâ³é â³é-

í³. Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, êîòðèé áðàâ

ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³¿, íå âñòóïèâ

äî æîäíî¿ ç³ ñòâîðåíèõ îðãàí³çàö³é.

Â ²íòåðíåò³ õàêåðè âèñòàâèòè íà ïðîäàæ 
Ðîñ³éñüêó Ôåäåðàö³þ
ÃÐÓÏÀ õàêåð³â, ÿêà íàçèâàº ñåáå «óðàëüñüêèìè ê³-
áåðïàðòèçàíàìè», îïóáë³êóâàëà ÿê ëîò íà îô³ö³éíî-
ìó ñàéò³ Äåðæòîðãó ñàìó Ðîñ³éñüêó Ôåäåðàö³þ, ïî-
â³äîìëÿº «Galnet» ³ç ïîñèëàííÿì íà furfur.me.

Ïî÷àòêîâà ö³íà ñêëàëà 50,5 òðëí ðóá. Â îïèñ³ ëî-
òà ñêàçàíî, ùî íà 6 ðîê³â ïîêóïåöü îòðèìàº âñþ Ðî-
ñ³éñüêó Ôåäåðàö³þ, âêëþ÷àþ÷è Êðèì ³ Ñåâàñòîïîëü,
íàñåëåííÿ — 146 ìëí îñ³á, çàïàñè íàôòè, ãàçó, ë³ñó
é çåìë³, à òàêîæ «îáòÿæåííÿ» â îñîá³ ÷èíîâíèê³â, ÿê³
«òåæ ìàþòü ïðàâî íà ñâîþ ÷àñòêó â³ä äîõîä³â Ðîñ³é-
ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿».

«Ê³áåðïàðòèçàíè» çàïðîïîíóâàëè îô³ö³éíî âè-
ñòàâèòè íà òîðãè âñ³ äåðæàâí³ ïîñàäè, âêëþ÷àþ÷è
ïðåçèäåíòñüêó, îñê³ëüêè «öå áóäå ÷åñí³øå, í³æ ïðî-
âîäèòè âèáîðè ç³ çàçäàëåã³äü â³äîìèì ðåçóëüòàòîì».

Ó ëþòîìó ö³ æ õàêåðè ðîçì³ùóâàëè îãîëîøåííÿ
ïðî ïðîäàæ Êðåìëÿ, ïî÷àòêîâà ö³íà ÿêîãî ñêëàëà 30
ðóá. Âñ³ ãðîø³ â³ä ïðîäàæó âîíè îá³öÿëè ïåðåðàõó-

âàòè ó ôîíä äîïîìîãè «Íîâîðîñ³¿». Îõî÷èì îãëÿíó-
òè Êðåìëü ïîòð³áíî áóëî íàçâàòè ñï³âðîá³òíèêàì
ÔÑÎ íà âõîä³ ïàðîëü «Ñëàâà Óêðà¿í³!» �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿
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