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«Äîêîïàëèñÿ» äî ÕVII ñòîë³òòÿ
� Íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ òðèâàþòü ðîçêîïêè àðòåôàêò³â ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³

Ç ÄÍß ó äåíü ï³ä áóä³âåëüíîþ ïëè-
òîþ àðõåîëîãè íàìàãàþòüñÿ ðîçêî-
ïàòè ö³íí³ òà ö³êàâ³ àðòåôàêòè ³ñ-
òîðè÷íîãî Ïîäîëó. Íåçâàæàþ÷è
íà äîù ÷è íåãîäó, âîíè ïîñò³éíî
ïðàöþþòü. Â³äòàê óæå âäàëîñÿ ðîç-
êîïàòè íîâ³ ³ñòîðè÷í³ ìàòåð³àëè
òà ðåøòêè ñò³í ñòàðèõ áóä³âåëü, çà
ÿêèìè êðèºòüñÿ ö³êàâà òà óí³êàëü-
íà ³ñòîð³ÿ Êèºâà. «Íàéá³ëüø ÿñ-
êðàâèé ³ñòîðè÷íèé ïåð³îä, ïðî
ÿêèé ìè ìîæåìî ãîâîðèòè,— öå
âèíèêíåííÿ íîâèõ îáîðîííèõ ñïî-
ðóä íàâêîëî Êèºâà. Ìè çìîãëè

ä³çíàòèñÿ, ùî òóò çíàõîäèëèñÿ òàê
çâàí³ Õðåùàòèöüê³ âîðîòà, ³ â³ä
íèõ â³äõîäèëè îáîðîíí³ ñïîðóäè.
Âîíè º íà ïëàíàõ Êèºâà 1695 ðî-
êó. Ìè çàô³êñóâàëè äåðåâ’ÿí³ êë³-
êè ïåðøî¿ ïîëîâèíè XVII ñòîë³ò-
òÿ — çðóáè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â äàëü-
í³é ÷àñòèí³ íàøèõ ðîçêîïîê. Òà-
êîæ ìè â³äíàéøëè çàëèøè äåðåâ’-
ÿíèõ áóä³âåëü, ìîíåòè ïîëüñüê³,
ëèòîâñüê³ òà ðîñ³éñüê³, ôðàãìåíòäå-
ðåâ’ÿíî¿ òàð³ëêè, à òàêîæ ðèáàëü-
ñüêå ãðóçèëî, ÿêîìó á³ëüøå äâîõ-
ñîò ðîê³â»,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòè-

êó» äèðåêòîð öåíòðó àðõåîëîã³¿
ì³ñòà Êèºâà Ìèõàéëî Ñàãàéäàê.
Âîäíî÷àñ ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê ³ñòî-
ðèêè íàìàãàþòüñÿ âèâ÷èòè ðåëü-
ºô, ÿêèé òóò êîëèñü áóâ, à òàêîæ
äîñë³äèòè, ÿê³ ùå ìîæóòü áóòè ö³í-
í³ àðòåôàêòè. Ïàí Ìèõàéëî ïðè-
ïóñêàº, ùî àðõåîëîãè çìîæóòü ðîç-
êîïàòè ðåøòêè ñòàðîâèííîãî ð³÷-
êîâîãî ïîðòó, ÿêèé êîëèñü ä³ÿâ íà
³ñòîðè÷íîìó øëÿõó «³ç âàðÿã³â ó
ãðåêè». Ïðîâîäÿòüñÿ ðîçêîïêè íà
ð³âí³ ï’ÿòè ìåòð³â. Îäíàê êîëè âî-
íè çàâåðøàòüñÿ, ïîêè ùî êàçàòè
í³õòî íå áåðåòüñÿ. Àäæå öå âñå äó-
æå îá’ºìí³ òà êîï³òê³ ðîáîòè. Çà-
ðàç ëèøå âèð³øóþòü ïèòàííÿ: ÿê
çáåðåãòè óñ³ çíàõ³äêè äî ñòâîðåí-
íÿ ìóçåþ. «Íà ñüîãîäí³ çàðàíî ãî-
âîðèòè ïðî ìóçåºô³êàö³þ ðîç-
êîïàíèõ îá’ºêò³â. Çàðàç ìè ïðà-
öþºìî íàä çáåðåæåííÿì çíàéäå-
íèõ àðõåîëîã³÷íèõ àðòåôàêò³â. ²
ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê àðõåîëîãè ïîâ-
í³ñòþ çàâåðøàòü äîñë³äæåííÿ äâîõ
øàð³â — Õ² òà ÕVII ñòîë³òòÿ, à òà-
êîæ ïðîâåäóòü ¿õ êîíñåðâàö³þ, ìè
çìîæåìî ÷³òêî âèçíà÷èòèñÿ ç ìó-
çåºô³êàö³ºþ öèõ áåçö³ííèõ ³ñòî-

ðè÷íèõ ïàì’ÿòîê. Íà ñüîãîäí³ Äå-
ïàðòàìåíò êóëüòóðè ÊÌÄÀ óæå ïî-
äàâ äîêóìåíòè äî â³äîì÷îãî ì³-
í³ñòåðñòâà, àáè öèì àðòåôàêòàì
íàäàëè ñòàòóñ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’-
ÿòêè, ³ ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ¿õ òà-
êè âíåñóòü â äåðæàâíèé ðåºñòð»,—
çàçíà÷èëà äèðåêòîð Äåïàðòàìåí-
òó êóëüòóðè Ä³àíà Ïîïîâà. Âîäíî-
÷àñ âîíà ï³äêðåñëèëà, ùî ³íâåñ-
òîð áóä³âíèöòâà éäå íàçóñòð³÷ ñòî-
ëè÷í³é âëàä³ òà êè¿âñüê³é ãðîìà-
ä³ òà âèñëîâëþº ãîòîâí³ñòü ÷åêà-
òè äî çàâåðøåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü. Òàêîæ â³í ô³íàíñóº
âñ³ àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè. À øó-
êà÷àì ³ñòîðè÷íèõ çíàõ³äîê íàìà-
ãàþòüñÿ ñòâîðèòè ìàêñèìàëüí³
óìîâè äëÿ ïðàö³. Íàéïåðøå, ç³ ñë³â
³íâåñòîðà, äëÿ íèõ îáëàøòóâàëè
âàãîí÷èê äëÿ ñóø³ííÿ îäÿãó, à âçèì-
êó âñòàíîâëÿòü åëåêòðîîá³ãð³âà÷³.
Çàðàç íà ì³ñö³ ðîçêîïîê ïðàöþ-
þòü 8 àðõåîëîã³â. Íàãàäàºìî òà-
êîæ, ùî íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ â ì³ñ-
ò³ áóëî ñòâîðåíî ³íôîðìàö³éíèé
øòàá, ÿêèé ïî÷àâ íàïðàöüîâóâà-
òè êîíöåïö³þ êîíñåðâàö³¿ òà ìóçå-
ºô³êàö³¿ çíàéäåíèõ àðòåôàêò³â �

ßê â³äîìî, ðàí³øå ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òîðãîâåëü-
íîãî öåíòðó íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ áóëè âèÿâëåí³ ³ñ-
òîðè÷í³ çíàõ³äêè ÷àñ³â Õ²—Õ²²² ñòîë³òòÿ. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ì³ñüêà âëàäà äàëà «çåëåíå» ñâ³òëî, àáè
ïðîâåñòè íà òîìó ì³ñö³ àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè òà
ñòâîðèòè ìóçåé ³ñòîð³¿ Ïîäîëó. Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
àðõåîëîãè â³äíàéøëè íîâ³ åêñïîíàòè, äàòîâàí³
XVII ñòîë³òòÿì.
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Ï³ñëÿ òîãî, ÿê àðõåîëîãè ïîâí³ñòþ çàâåðøàòü äîñë³äæåííÿ äâîõ øàð³â – Õ² òà XVII ñòîë³òòÿ, à òàêîæ ïðîâåäóòü ¿õ êîíñåðâàö³þ, êåð³âíèöòâî ì³ñòà çìîæå ÷³òêî âèçíà÷èòèñÿ
ç ìóçåºô³êàö³ºþ öèõ áåçö³ííèõ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê

Ó Êèºâ³ ðîçðîáëÿºòüñÿ
íîâà òðàíñïîðòíà 
ñèñòåìà, ÿêà îïòèì³çóº
ðîáîòó ïåðåâ³çíèê³â

Ó ñòîëèö³ çàâäÿêè òåõí³÷í³é äîïî-

ìîç³ Ñâ³òîâîãî áàíêó âïåðøå ðîç-

ðîáëÿºòüñÿ óí³êàëüíà òðàíñïîðòíà

ñèñòåìà, ìåòîþ ÿêî¿ º îïòèì³çàö³ÿ

ïîòîê³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ïðî öå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ ï³ä ÷àñ ñåì³-

íàðó «Ñòàëèé ì³ñüêèé òðàíñïîðò ì³ñ-

òà Êèºâà. Òåõí³÷íà äîïîìîãà Ñâ³òî-

âîãî áàíêó».

«Ì³ñòî — öå æèâèé îðãàí³çì, ãî-

ëîâíèìè àðòåð³ÿìè ÿêîãî º ìàðøðó-

òè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ïðîòÿ-

ãîì áàãàòüîõ ðîê³â ñòîëèöÿ ðîçáó-

äîâóâàëàñÿ, àëå í³õòî íå çàéìàâñÿ

ñèñòåìíîþ îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè òðàíñ-

ïîðòó.Òîìó îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü,

ÿêå ìè ïîâèíí³ âèð³øèòè,— íàëàãî-

äèòè åôåêòèâíå ³ çðó÷íå òðàíñïîðò-

íå ñïîëó÷åííÿ. Ñüîãîäí³, ó íåïðîñò³

äëÿ Óêðà¿íè ÷àñè, çàâäÿêè äîïîìîç³

Ñâ³òîâîãî áàíêó âïåðøå â ñòîëèö³

ðîçðîáëÿºòüñÿ, ìîæíà ñêàçàòè, óí³-

êàëüíà òðàíñïîðòíà ñèñòåìà»,— íà-

ãîëîñèâ ïàí Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ùîá ì³ñüêèé

òðàíñïîðò â³äïîâ³äàâ âèìîãàì ñó-

÷àñíîãî Êèºâà, ñòîëè÷íà âëàäà çà-

ëó÷èëà äî àíàë³çó ïîòî÷íî¿ ñèòóàö³¿

òà âèðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿ ì³æíàðîä-

íèõ åêñïåðò³â ç³ Ñâ³òîâîãî áàíêó.

Îñòàíí³é ðàç çàì³ðè ïàñàæèðîïîòî-

êó â Êèºâ³ ïðîâîäèëèñÿ ó 1986 ðîö³,

³ òðàíñïîðòíà ñõåìà äî ñüîãîäí³ ïðà-

öþº çã³äíî ³ç çàñòàð³ëèìè ðîçðàõóí-

êàìè.

Ì³ñüêèé ãîëîâà íàãîëîñèâ,ùî ðå-

ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ì³ñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó â³äáóäåòüñÿ ó äâîõ êëþ÷îâèõ

íàïðÿìêàõ. «Ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíî

ñïðîñòèòè òðàíñïîðòíó ñõåìó ì³ñòà,

çìåíøèâøè ê³ëüê³ñòü äóáëþþ÷èõ

ìàðøðóò³â, ÿêùî ïàñàæèðîïîò³ê ñòà-

íîâèòü ìåíøå 5 òèñ. îñ³á íà äîáó,

çá³ëüøèâøè ê³ëüê³ñòü ïðÿìèõ ìàð-

øðóò³â, ðîçøèðèòè ìàðøðóòè ï³äâî-

çó ïàñàæèð³â äî ìåòðî ³ ïîë³ïøèòè

ñïîëó÷åííÿ ç ïåðåäì³ñòÿì çà ðàõó-

íîê ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â»,— çàóâà-

æèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ç ³íøîãî áîêó, çàëèøàºòüñÿ íå-

îáõ³äí³ñòü ïîë³ïøèòè ñïîëó÷åííÿ ç

öåíòðîì ãóñòîíàñåëåíèõ ðàéîí³â ì³ñ-

òà, çîêðåìà Òðîºùèíè. «Çà ðåêîìåí-

äàö³ºþ ôàõ³âö³â áàíêó ìè ïëàíóºìî

îá’ºäíàòè ø³ñòü ³ñíóþ÷èõ ìàðøðóò³â

ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â òðè. Îá’-

ºäíàííÿ òîðêíåòüñÿ òðîëåéáóñ³â ³

ìàðøðóòîê. À òàêîæ ìè â³äêðèºìî

òðè àáñîëþòíî íîâèõ ìàðøðóòè»,—íà-

ãîëîñèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì Â³òàë³é

Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî îäíèì ç àñïåê-

ò³â òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè º é åêîëî-

ã³÷íà ñêëàäîâà. «Ìè îïðàöüîâóºìî

íàïðÿìîê âèêîðèñòàííÿ åêîëîã³÷íî

÷èñòîãî òðàíñïîðòó. Ìè ðîçãëÿäàºìî

çàêóï³âëþ òðîëåéáóñ³â ³ òðàìâà¿â, ÿê³

íå çàáðóäíþþòü àòìîñôåðó ³ âèêî-

ðèñòîâóþòü íàáàãàòî ìåíøå åëåê-

òðîåíåðã³¿»,—ï³äêðåñëèâ ìåð Êèºâà.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про вирішення фінансових питань

Розпорядження № 595 від 1 вересня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015

рік», розпорядження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 23 березня 2015 року
№ 25 «Про організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення Київським місь'
ким головою та депутатами Київської міської ради соціально'економічних проблем, виконання передвибор'
них програм та доручень виборців у 2015 році» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�87 712,72

�рн�(вісімдесят�сім�тисяч�сімсот�дванадцять

�ривень�72��опій�и),�передбачених�Про�рамою

вирішення�Київсь�им�місь�им��оловою�та�де-

п�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-�е�о-

номічних�проблем,�ви�онання�передвиборних

про�рам�та�дор�чень�виборців���2015�році,�за

напрямами�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення�та

звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их�прийма-

лень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�відповід-

но�до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�о-

ва�О.�Ю.
Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�01.09.2015�№ 595

Виділення коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
«Програми вирішення Київським мїським головою та депутатами 

Київради соціально'економічних проблем, виконання передвиборних 
програм та доручень виборців»громадським приймальням 

депутатів Київради

Разом� 87 712.72
Заступник міського голови — 

секретар Київської міської ради О. Резніков

№з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Київський міський благодійний фонд
"Рідна оселя"

6 207.95 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Бондаренко В.Д.

2 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"МОЛОДІЖНИЙ РУХ "ЄДИНА КРАЇНА"

9 273.89 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Ільїн Г.В.

3 Київський міський осередок
всеукраїнської громадської організації
"Спілка захисту прав суб'єктів
підприємництва"

7 129.54 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Кустова В. В.

4 Благодійна організація "Благодійний
фонд Наш дімFДарниця"

24 173.81 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Левада С.Я.

5 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

5 076.65 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Михайленко В.О.

6 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ГРОМАДСЬКА ВЛАДА"

35 850.88 Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим мешканцям

Михайленко В.О.

Про внесення змін до розпорядження Київського міського 
голови від 27 лютого 2015 року № 96 «Про утворення 

Антикорупційної ради при Київському міському голові»
Розпорядження № 601 від 2 вересня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адмініс'
трації», «Про столицю України — місто'герой Київ», «Про запобігання корупції», «Про засади державної по'
літики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 — 2017 роки»:

1.�У�п�н�ті�3�розпорядження�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�27�люто�о�2015�ро���№ 96�«Про

�творення�Анти�ор�пційної�ради�при�Київсь�о-

м��місь�ом���олові»�слова�та�цифри�«до�1�черв-

ня�2015�ро��»�замінити�словами�та�цифрами

«до�1�жовтня�2015�ро��».

2.�Внести�зміни�до�Положення�про�Анти�о-

р�пційн��рад��при�Київсь�ом��місь�ом���оло-

ві,�затверджено�о�розпорядженням�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови�від�27�люто�о�2015�ро��

№ 96.�що�додаються.

3.�Внести�зміни�до�персонально�о�с�лад�

Анти�ор�пційної�ради�при�Київсь�ом��місь�о-

м���олові,�затверджено�о�розпорядженням�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�від�27�люто�о�2015

ро���№ 96�(��реда�ції�розпорядження�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�від�14��вітня�2015�ро-

���№�182),�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження��

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

02.09.2015�р.�№�601

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ 
про Антикорупційну раду при Київському міському голові

1.�По�те�ст��Положення�слова�«запобі�ання�і�протидії��ор�пції»�замінити

словами�«запобі�ання��ор�пції».

2.�П�н�т�10�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«10.�Голова�Анти�ор�пційної�ради:

—�ор�анізов�є�та�спрямов�є�діяльність�Анти�ор�пційної�ради;

—�на�основі�пропозицій��ерівни�ів�робочих��р�п�затвердж�є�план�роботи�Анти�ор�пційної�ра-

ди�та��онтролює�йо�о�ви�онання;

—�с�ли�ає�та�ор�анізов�є�під�отов���і�проведення�засідань�Анти�ор�пційної�ради;

—�ви�он�є�інші�обов’яз�и,�передбачені�цим�Положенням.»

3.�Після�п�н�т��10�доповнити�Положення�новими�п�н�тами�11-15�та�о�о�зміст�:

«11.�У�разі�відс�тності��олови�Анти�ор�пційної�ради�йо�о�обов’яз�и�ви�он�є�заст�пни���оло-

ви�Анти�ор�пційної�ради.

12.�Се�ретар�Анти�ор�пційної�ради�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�діяльності�Анти�о-

р�пційної�ради,���том��числі:

—��от�є�матеріали�до�засідань�Анти�ор�пційної�ради�та�робочих��р�п,�забезпеч�є�членів�Ан-

ти�ор�пційної�ради�необхідними�матеріалами;

—�повідомляє�членів�Анти�ор�пційної�ради�про�дат�,�час�та�місце�проведення�засідання�(але

не�пізніше,�ніж�за�5�робочих�днів�до�засідання,�а���винят�ових�випад�ах —�не�пізніше�ніж�за

день�до�проведення�засідання);

—�веде�і�підпис�є�прото�оли�засідань�Анти�ор�пційної�ради,�оформлює�і�надає�на�затверджен-

ня�Київсь�ом��місь�ом���олові�прото�оли�дор�чень,�прое�ти�о�ремих�дор�чень�за�рез�льтата-

ми�засідань�Анти�ор�пційної�ради;

—�на�основі�пропозицій��ерівни�ів�робочих��р�п�розробляє�план�роботи�Анти�ор�пційної�ра-

ди�та�подає��олові�ради�на�затвердження;

—��от�є�до��менти�за�рез�льтатами�засідань�Анти�ор�пційної�ради�та�робочих��р�п,�підпи-

с�є�запити�на�отримання�інформації;

— за�дор�ченням��олови�та�заст�пни�а��олови�Анти�ор�пційної�ради�ви�он�є�інші�завдання,

пов’язані�із�ор�анізаційним�забезпеченням�діяльності�Анти�ор�пційної�ради;

13.�У�разі�відс�тності�се�ретаря,��олова�Анти�ор�пційної�ради�визначає�особ�,�я�а�ви�он�ва-

тиме�йо�о�обов’яз�и.

14.�Члени�Анти�ор�пційної�ради�бер�ть��часть���під�отовці�та�прийнятті�рішень�Анти�ор�п-

ційної�ради,���заходах,�що�нею�проводяться,���вивченні�питань,�що�підля�ають�роз�ляд��на�за-

сіданнях.�За�дор�ченням��олови,�заст�пни�а��олови�члени�Анти�ор�пційної�ради��от�ють�пись-

мові�виснов�и�з�о�ремих�питань�для�Анти�ор�пційної�ради.

15.�Члени�Анти�ор�пційної�ради�мають�право:

—�виносити�пропозиції�для�об�оворення�на�робочих��р�пах�та�питання�на��олос�вання�під

час�засідань�Анти�ор�пційної�ради;

— проводити��онс�льтації�з�представни�ами�ор�анів�влади,�місцево�о�самовряд�вання,��е-

рівництвом�та�співробітни�ами�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�з�метою�виявлення��ор�п-

ційних�ризи�ів,�вироблення�процед�р�і�політи�,�спрямованих�на�мінімізацію��ор�пції;

—�брати��часть���нарадах,�засіданнях�та�інших�заходах,�що�проводяться�Київсь�ою�місь�ою

радою,�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією)�та�її�стр��т�рними�підрозділами,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями

(�рім�тих,�що�проводяться���за�ритом��режимі)�із�правом�дорадчо�о��олос�;

—���встановленом��поряд���ознайомлюватися�з�необхідними�до��ментами,�необхідними�для

ви�онання�своїх�повноважень�із�особливостями,�встановленими�за�онодавством�У�раїни,�рі-

шеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о

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

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�11-16�Положення�вважати�п�н�тами�16-22�відповідно.

4.�П�н�т�21�Положення�після�абзац��четверто�о�доповнити�абзацом�п’ятим�та�о�о�зміст�:

«Що�вартально�Анти�ор�пційна�рада�звіт�є�перед�територіальною��ромадою�міста�Києва�про

рез�льтати�своєї�діяльності�через�засоби�масової�інформації��ом�нальної�форми�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�Єдиний�інформаційний�простір�територіальної��ромади

міста�Києва.�При�цьом��забороняється�реда��вання�те�ст��звіт�,�під�отовлено�о�Анти�ор�пцій-

ною�радою�(�рім��раматичних,�п�н�т�аційних,�стилістичних�помило�)�без�попередньо�о�по�о-

дження�з�Анти�ор�пційною�радою.»

5.�Після�п�н�т��21�доповнити�Положення�новим�п�н�том�22�та�о�о�зміст�:

«22.�Ви�лючення�зі�с�лад��Анти�ор�пційної�ради�здійснюється�відповідно�до�розпорядження

Київсь�о�о�місь�о�о��олови���разі:�

—�смерті�члена�Анти�ор�пційної�ради;�

—�припинення�повноважень�члена�Анти�ор�пційної�ради,�я�ий�є�посадовою�особою;

—�подання�членом�Анти�ор�пційної�ради�заяви�про�вихід�із�її�с�лад�;

—�прийняття�Анти�ор�пційною�радою�на�своєм��засіданні�простою�більшістю��олосів�рішен-

ня���випад�ах�неви�онання�членом�Анти�ор�пційної�ради�своїх�обов’яз�ів�відповідно�до�цьо�о

Положення,�відс�тності�без�поважних�причин�на�засіданнях�Анти�ор�пційної�ради�два�і�більше

разів,�систематичної�відс�тності�на�засіданнях�робочої��р�пи,�а�та�ож�не�часті���її�діяльності�(за

поданням��ерівни�а�відповідної�робочої��р�пи,�оформлено�о�на�підставі�рішення�робочої��р�-

пи,�прийнято�о�більшістю��олосів);

—�прийняття�Анти�ор�пційною�радою�на�своєм��засіданні��валіфі�ованою�більшістю��олосів

рішення���випад�ах�вчинення�членом�Анти�ор�пційної�ради�дій�або�бездіяльності,�що�значно

по�ірш�ють�ефе�тивність�роботи�Анти�ор�пційної�ради�або�дис�редит�ють�Анти�ор�пційн��ра-

д�.»

У�зв’яз���із�цим�п�н�т�22�Положення�вважати�п�н�том�23.

6.�У�п�н�ті�23�слова�«апаратом�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)»�замінити�словами�«се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої�ради».

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�27�люто�о�2015�р.�№�96

(��реда�ції�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

02.09.2015�р.�№�601)

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
Антикорупційної ради при Київському міському голові

КЛИЧКО

Віталій�Володимирович

РЕЗНІКОВ

Оле�сій�Юрійович

БРУЩЕНКО

Володимир�Володимирович�

Київсь�ий�місь�ий��олова,��олова�Анти�ор�пційної�ради

заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради,

заст�пни���олови�Анти�ор�пційної�ради

ви�онавчий�дире�тор��ромадсь�ої�ор�анізації�«Євро�л�б�«Пра-

во�і�Захист»,�заст�пни���олови�Анти�ор�пційної�ради�(за�з�одою)
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ГОЙ

Володимир�Анатолійович

Члени�Анти�ор�пційної�ради:

БОНДАРЕНКО�

Володимир�Володимирович�

ВЕЛИЧКО

О�сана�Володимирівна

ВІЗІР

Оле�сандр�Сер�ійович

ВОЛОХ

Карл�Ма�симович

ГРИБ

Віталій�Вячеславович

ГУЛА

Сер�ій�Єв�енович

ГУНДЕР�Андрій

ЄСКІНА

Олена�Оле�сандрівна

ЗІСЕЛЬС

Йосиф�Сам�їлович

ЗЛОБІН

Антон�Володимирович

ІВАНКОВ

Володимир�Ми�олайович

ІСАКОВИЧ

Бо�дана�Михайлівна

КАЛЕНЮК

Дар’я�Ми�олаївна

КОВАЧ�

Софія�Іванівна

КОЛОМІЄЦЬ

Антон�Володимирович

начальни��відділ��з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

�правління�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції�се�рета-

ріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�се�ретар�Анти�ор�пційної�ради

�ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

е�сперт��ромадсь�ої�ініціативи�«Реанімаційний�па�ет�реформ»

(за�з�одою)

заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ��правової

е�спертизи�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�правової�допомо�и

�правління�правово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої

ради�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(за�з�одою)

член��ромадсь�ої�ор�анізації�«Громадсь�ий�люстраційний��омі-

тет»�(за�з�одою)

�олова��ромадсь�ої�ор�анізації�«Ні�хабарництв�!�Я�не�даю�і�не

бер��хабарів»�(за�з�одою)

е�сперт�(за�з�одою)

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

ви�онавчий�віце-президент�все��раїнсь�ої�спіл�и��ромадсь�их

ор�анізацій�«Кон�рес�національних��ромад�У�раїни»�(за�з�одою)

член��ромадсь�ої�ор�анізації�«Євро�л�б�«Право�і�Захист»�(за�з�о-

дою)

заст�пни���енерально�о�дире�тора�з�питань�методоло�ії�та�про-

ведення�с�дових�е�спертиз,�с�довий�е�сперт�товариства�з�об-

меженою�відповідальністю�«У�раїнсь�е�незалежне�на��ово-дослід-

не�бюро�с�дових�е�спертиз�«СОВА»�(за�з�одою)

заст�пни���олови��ромадсь�ої�ор�анізації�«Незалежна�на��ово-

дослідна�е�спертна�спіл�а»�(за�з�одою)

ви�онавчий�дире�тор��ромадсь�ої�ор�анізації�«Центр�протидії

�ор�пції»�(за�з�одою)

юрист��ромадсь�ої�ор�анізації�«Трансперенсі�Інтернешнл�У�ра-

їна»�(за�з�одою)

заст�пни��дире�тора —�начальни��Управління�а�дит��Департа-

мент��вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит��ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

КУЗНЄЦОВ�

Владислав�Валерійович

КУЯВСЬКИЙ

Оле��Юрійович

ЛАВРЕНЮК

Юрій�Федорович

МИХАЙЛОВСЬКА

Світлана�Володимирівна

МІРОШНИЧЕНКО

Андрій�Анатолійович

МІСЮРЕНКО�

Єв�еній�Валерійович

ОЛІЙНИК

Віра�Дмитрівна

ПЛІВА

Оле�сандр�Анатолійович

САГАЙДАК�

Олесь�Петрович

СЕРЕБРЯКОВ�

Михайло�Михайлович

ТАРАН

Олена�Оле�сандрівна

ФЕДОРЧЕНКО

Сер�ій�Ми�олайович

ШЕВЧЕНКО�

Леся�Тарасівна

радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(за�з�одою)

заст�пни��дире�тора�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)

почесний��олова�все��раїнсь�ої��ромадсь�ої�ор�анізації�«Все-

��раїнсь�а�спеціальна��оле�ія�з�питань�боротьби�з��ор�пцією�та

ор�анізованою�злочинністю»�(за�з�одою)

заст�пни��дире�тора�з�розвит���бізнес��Асоціації�«Європейсь�а

Бізнес�Асоціація»�(за�з�одою)

радни��заст�пни�а�місь�о�о��олови�—�се�ретаря�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(за�з�одою)

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

заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ��запобі-

�ання�та�виявлення��ор�пції��правління�з�питань�запобі�ання�та

протидії��ор�пції�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

е�сперт��ромадсь�ої�ініціативи�«Реанімаційний�па�ет�реформ»

(за�з�одою)

заст�пни��начальни�а�відділ��забезпечення�роботи�адміністра-

тивної��омісії�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

е�сперт��ромадсь�ої�ініціативи�«Реанімаційний�па�ет�реформ»

(за�з�одою)

в.�о.�заст�пни�а�начальни�а�відділ��правово�о�забезпечення�ро-

боти�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�систематизації�право-

вих�а�тів�юридично�о��правління

заст�пни��начальни�а�відділ��аналітично�о�забезпечення�діяль-

ності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови��правління�ор�анізаційно-ана-

літично�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

(патронатної�сл�жби)�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

�оловний�е�сперт��ромадсь�ої�ініціативи�«Реанімаційний�па�ет

реформ»�(за�з�одою)

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 19.06.2014 № 10/10 «Про перелік та склад постійних комісій
Київської міської ради VII скликання»

Рішення Київської міської ради № 762/1626 від 23 липня 2015 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 47 Закону України «Про місцеве са'

моврядування в Україні», враховуючи заяву депутата Київської міської ради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�перелі���і�с�лад��по-

стійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли-

�ання,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�19.06.2014�№ 10/10:

1.1�Обрати�до�с�лад��постійної��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транспорт��та�зв’яз-

���Бобровсь�о�о�Б.�Л.

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

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

ради�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети-

�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці біля будинків 33, 33'а на вул. Котовського 

та будинку 44 на вул. Щусєва 
в Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 788/1652 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно'заповідний
фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці

орієнтовною�площею�1,07��а�біля�б�дин�ів�33,

33-а�на�в�л.�Котовсь�о�о�та�б�дин���44�на�в�л.

Щ�сєва�в�Шевчен�івсь�ом��районі�міста�Ки-

єва�з�ідно�з�планом-схемою.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро���та��он-

цепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381�та�продовжених�на�період�до�2015

ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озелене-

ні�території�за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,

що�відповідають�типоло�ічним�озна�ам�та�пла-

н�вальним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ді-

лян��,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до

перелі���с�верів�Шевчен�івсь�о�о�район��

м.�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор�ані-

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 19.03.2015 № 271/1136 «Про надання дозволу на створення 

органу самоорганізації населення «Вуличний комітет 
«Вулиця Макаренка» у Деснянському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 784/1648 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київради від
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву представника
ініціативної групи зі створення органу самоорганізації населення від 12.06.2015 № 08/С'5471, Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�19.03.2015�№ 271/1136�«Про�надан-

ня�дозвол��на�створення�ор�ан��самоор�ані-

зації�населення�«В�личний��омітет�«В�лиця�Ма-

�арен�а»���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»,�а

саме:

1.1.�Абзац�1�п�н�т��2�рішення�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:

«2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«В�личний��омітет�«В�лиця�Ма�арен-

�а»���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�діє�в�ме-

жах�території�та�их�б�дин�ів:

в�лиця�Ма�арен�а,�№№ 1,�2,�2-а,�3,�4,�4-а,

5,�5-а,�6,�6-а,�8,�9,�10,�11-а,�12,�12-а,�13,�15,�16-

а,�17,�18,�19,�20,�21,�21-а,�23,�25,�27,�29,�31,�33,

35,�37,�39,�41,�43,�45,�47,�47-а,�49».

1.2.�В�п�н�ті�4.5�рішення�слова�«ремонт��при-

міщень�за�ально�о��орист�вання»�замінити�сло-

вами�«б�дівництва�та�ремонт��шляхів,�трот�-

арів,��ом�нальних�мереж».

2.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

3.�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.

Київський міський голова 
В. Кличко

заційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва�постійно�о�земле�орист�вання�земельною

ділян�ою�площею�1,07��а�біля�б�дин�ів�33,�

33-а�на�в�л.�Котовсь�о�о�та�б�дин���44�на�в�л.

Щ�сєва�в�Шевчен�івсь�ом��районі�міста�Ки-

єва.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян�и�площею�1,07��а�біля�б�дин�ів

33,�33-а�на�в�л.�Котовсь�о�о�та�б�дин���44�на

в�л.�Щ�сєва�в�Шевчен�івсь�ом��районі�міста

Києва.

5.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��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�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вулиці Олександра Сабурова, 16'в 

у Деснянському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 789/1653 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно'заповідний
фонд України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахову'
ючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�05.03.2015�№ 251/1116�«Про�від-

мов��п�блічном��а�ціонерном��товариств��трес-

т��«Київмісь�б�д-1»�імені�М.�П.�За�ородньо�о

в�поновленні�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин���на

в�лиці�Оле�сандра�Саб�рова,�16-в���Деснян-

сь�ом��районі�міста�Києва�та�визначення�зе-

мельних�діляно��для�опрацювання�можливості

продаж��їх�(або�права�їх�оренди)�на�земельних

тор�ах»,�а�саме:�ви�лючити�з�назви�рішення

слова�«та�визначення�перелі���земельних�ді-

ляно��для�опрацювання�можливості�продаж�

їх�(або�права�їх�оренди)�на�земельних�тор�ах»,

а�та�ож�ви�лючити�п�н�ти�2,�2.1,�2.2,�3.2,�4.

2.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,45��а

на�в�лиці�Оле�сандра�Саб�рова,�16-в���Дес-

нянсь�ом��районі�міста�Києва�стат�с�с�вер�.

3.�Внести�зміни�до�«Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�міста�Києва�до�2010�ро��»,�затвер-

дженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

19.07.2005�№ 806/3381�та�продовженої�на�пе-

ріод�2010 —�2015�ро�ів�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27.11.2009�№ 714/2783�(таб-

лиця�2�«Озеленені�території�за�ально�о��орис-

т�вання�міста�Києва,�що�відповідають�типоло-

�ічним�озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),

додавши�земельн��ділян��,�визначен��п�н�том

1�цьо�о�рішення,�до�перелі���с�верів�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

4.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва�постійно�о�земле�орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�орієнтовною�площею�0,45��а�на�в�ли-

ці�Оле�сандра�Саб�рова,�16-в���Деснянсь�о-

м��районі�міста�Києва.

5.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян�и�орієнтовною�площею�0,45��а

на�в�лиці�Оле�сандра�Саб�рова,�16-в���Дес-

нянсь�ом��районі�міста�Києва.

6.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��ом�нальних�засобах�масо-

вої�інформації.

7.�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 затвердження статуту комунального навчального 
закладу «Навчально'виховний комплекс № 141 

«Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва 
(дошкільний навчальний заклад — школа І ступеня — 

спеціалізована школа II ступеня з поглибленим вивченням 
іноземних мов та інформаційних технологій — 

технологічний ліцей)»
Рішення Київської міської ради № 765/1629 від 23 липня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну се'
редню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про навчально'виховний комплекс «дошкільний навчаль'
ний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний на'
вчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, рі'
шення Київської міської ради від 13 листопада 2014 року № 375'1/375'1 «Про створення комунального на'
вчального закладу «Навчально'виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста
Києва» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�стат�т��ом�нально�о�навчаль-

но�о�за�лад��«Навчально-�виховний��омпле�с

№ 141�«Освітні�рес�рси�та�техноло�ічний�тре-

нін�»�міста�Києва�(дош�ільний�навчальний�за-

�лад —�ш�ола�І�ст�пеня —�спеціалізована�ш�о-

ла�II�ст�пеня�з�по�либленим�вивченням�інозем-

них�мов�та�інформаційних�техноло�ій —�техно-

ло�ічний�ліцей»,�що�додається.

2.�Ком�нальном��навчальном��за�лад��«На-

вчально-виховний��омпле�с�№ 141�«Освітні

рес�рси�та�техноло�ічний�тренін�»�міста�Ки-

єва�(дош�ільний�навчальний�за�лад —�ш�о-

ла�І�ст�пеня —�спеціалізована�ш�ола�II�ст�-

пеня�з�по�либленим�вивченням�іноземних

мов�та�інформаційних�техноло�ій —�техно-

ло�ічний�ліцей»�зареєстр�вати�стат�т�в��ста-

новленом��поряд���в�ор�анах�державної�ре-

єстрації.

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�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�освіти,�на��и�та�інноваційної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,

від�23.07.2015�ро���№�765/1629

СТАТУТ 
комунального навчального закладу «Навчально'виховний комплекс № 141

«Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва 
(дошкільний навчальний заклад — школа І ступеня —спеціалізована школа 

II ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних 
технологій — технологічний ліцей)»

Київ —2015�рі�

І.�За�альні�положення

1.1.�Ком�нальний�навчальний�за�лад�«Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«Освітні�рес�р-

си�та�техноло�ічний�тренін�»�міста�Києва�(дош�ільний�навчальний�за�лад —�ш�ола�І�ст�пеня —

спеціалізована�ш�ола�II�ст�пеня�з�по�либленим�вивченням�іноземних�мов�та�інформаційних�тех-

ноло�ій —�техноло�ічний�ліцей)»�(далі —�навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Ки-

єва) —�це�навчальний�за�лад,�що�забезпеч�є�реалізацію�права��ромадян�на�здоб�ття�дош�іль-

ної�та�за�альної�середньої�освіти.

1.2.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�створений�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�13�листопада�2014�ро���№ 375/1-375/1�«Про�створення��ом�нально�о�навчаль-

но�о�за�лад��«Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«Освітні�рес�рси�та�техноло�ічний�тренін�»

міста�Києва»�шляхом�злиття�за�альноосвітньо�о�навчально�о�за�лад��«Середня�за�альноосвіт-

ня�ш�ола�І-ІІІ�ст�пенів�№ 141�м.�Києва»�та�за�альноосвітньо�о�навчально�о�за�лад��Техноло-

�ічний�ліцей�«ОРТ»�(«Освітні�рес�рси�та�техноло�ічний�тренін�»)�м.�Києва.

1.3.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�заснований�на��ом�нальній�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

1.4.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�є�правонаст�пни�ом�за�альноос-

вітньо�о�навчально�о�за�лад��«Середня�за�альноосвітня�ш�ола�І —�III�ст�пенів�№ 141�м.�Ки-

єва»�та�за�альноосвітньо�о�навчально�о�за�лад��«Техноло�ічний�ліцей�«ОРТ»�(«Освітні�рес�рси

та�техноло�ічний�тренін�»)�м.�Києва.

1.5.�Повне�наймен�вання:��ом�нальний�навчальний�за�лад�«Навчально-виховний��омпле�с

№ 141�«Освітні�рес�рси�та�техноло�ічний�тренін�»�міста�Києва�(дош�ільний�навчальний�за-

�лад —�ш�ола�І�ст�пеня —�спеціалізована�ш�ола�II�ст�пеня�з�по�либленим�вивченням�інозем-

них�мов�та�інформаційних�техноло�ій —�техноло�ічний�ліцей)».

1.6.�С�орочене�наймен�вання:�НВК�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва.

1.7.�Адреса�місцезнаходження�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва:�02154,

м.�Київ,�б�львар�Оле�сія�Давидова,�5.

1.8.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�с�ладається�з�та�их�підрозділів:

дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-садо� —�для�дітей�ві�ом�від�двох�місяців�до�шести�(се-

ми)�ро�ів);

ш�ола�І�ст�пеня�(1-4��ласи),�термін�навчання —�4�ро�и;

спеціалізована�ш�ола�II�ст�пеня�з�по�либленим�вивченням�іноземних�мов�та�інформаційних

техноло�ій�(5-9��ласи),�термін�навчання —�5�ро�ів;

техноло�ічний�ліцей�(навчальний�за�лад�III�ст�пеня:�10-11��ласи),�термін�навчання —�2�ро�и.

1.9.�Місце�розташ�вання�підрозділів�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва:

дош�ільний�навчальний�за�лад:�02105,�м.�Київ,�в�л�Тампере,�7-а;

ш�ола�І�ст�пеня,�спеціалізована�ш�ола�II�ст�пеня�з�по�либленим�вивченням�іноземних�мов

та�інформаційних�техноло�ій�та�техноло�ічний�ліцей:�02154,�м.�Київ,�б�львар�Оле�сія�Давидо-

ва,�5.

1.10.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�є�юридичною�особою,�має�рах�н-

�и�в�ор�анах�державної��азначейсь�ої�сл�жби,�бан�ах,�печат��,�штампи,�блан�и�зі�своїм�най-

мен�ванням,�інші�ре�візити,�необхідні�для�йо�о�діяльності.

1.11.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�належить�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�віднесений�до�сфери��правління�Дніпровсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

1.12.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва���своїй�діяльності��ер�ється�Кон-

стит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни�«Про�освіт�»,�«Про�за�альн��середню�освіт�»,�«Про�до-

ш�ільн��освіт�»,�Положенням�про�навчально-виховний��омпле�с�«дош�ільний�навчальний�за-

�лад —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад»,�«за�альноосвітній�навчальний�за�лад —�дош�іль-

ний�навчальний�за�лад»,�затвердженим�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�12�березня

2003�ро���№ 306,�Положенням�про�за�альноосвітній�навчальний�за�лад,�затвердженим�поста-

новою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�27�серпня�2010�ро���№ 778,�Інстр��цією�Міністерства�ос-

віти�У�раїни�про�ор�анізацію�та�діяльність�ліцею,�затвердженою�на�азом�Міністерства�освіти�У�ра-

їни�від�20�липня�1995�ро���№ 217,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Дніпровсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�та�цим

стат�том.

II.�Мета�та��оловні�завдання�діяльності�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»

м.�Києва

2.1.�Метою�діяльності�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�є�забезпечен-

ня�реалізації�права��ромадян�на�здоб�ття�дош�ільної�та�повної�за�альної�середньої�освіти,�ство-

рення��мов�для�навчання�талановитої,�обдарованої�молоді,�зал�чення�її�до�систематичної�на-

��ово-дослідниць�ої,�пош��ової,�е�спериментальної�роботи.

2.2.�Основними�завданнями�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�є:

забезпечення�реалізації�права��ромадян�на�здоб�ття�дош�ільної�та�за�альної�середньої�ос-

віти;

створення��мов�для�різнобічно�о�розвит���дитини�дош�ільно�о�ві��,��чня,�форм�вання��ар-

монійної�особистості,�збереження�та�зміцнення�її�фізично�о�і�психічно�о�здоров’я;

форм�вання�основних�норм�за�альнолюдсь�ої�моралі;

створення��мов�для�здоб�ття�дітьми�дош�ільно�о�ві��,��чнями�безперервної�дош�ільної�та

за�альної�середньої�освіти�в�обсязі�державних�стандартів�дош�ільної�та�за�альної�середньої

освіти,�розвит���їх�творчих�здібностей�і�нахилів;

виховання��ромадянина�У�раїни;

виховання�шанобливо�о�ставлення�до�родини,�пова�и�до�народних�традицій�і�звичаїв,�дер-

жавної�та�рідної�мови,�національних�цінностей���раїнсь�о�о�народ��та�інших�народів�і�націй;

форм�вання�і�розвито��соціально�зрілої,�творчої�особистості�з��свідомленою��ромадянсь�ою

позицією,�поч�ттям�національної�самосвідомості,�особистості,�під�отовленої�до�професійно�о

самовизначення�і�творчої�самореалізації;

виховання�в��чнів�(вихованців)�пова�и�до�Констит�ції�У�раїни,�державних�символів�У�раїни,

прав�і�свобод�людини�і��ромадянина,�поч�ття�власної��ідності,�відповідальності�перед�за�оном

за�свої�дії,�свідомо�о�ставлення�до�обов’яз�ів�людини�і��ромадянина;

розвито��особистості��чня,�йо�о�здібностей�і�обдаровань,�на��ово�о�світо�ляд�;

реалізація�права��чнів�та�вихованців�на�вільне�форм�вання�політичних�і�світо�лядних�пере-

�онань;

виховання�свідомо�о�ставлення�до�сво�о�здоров’я�та�здоров’я�інших��ромадян�я��найвищої

соціальної�цінності,�форм�вання�засад�здорово�о�способ��життя,�збереження�і�зміцнення�фі-

зично�о�та�психічно�о�здоров’я��чнів�та�вихованців;

створення��мов�для�оволодіння�системою�на��ових�знань�про�природ�,�людин�,�с�спільство

і���льт�р�.

2.3.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�несе�відповідальність�перед�осо-

бою,�с�спільством�і�державою�за:

безпечні��мови�освітньої�діяльності;

дотримання�державних�стандартів�освіти;

дотримання�до�овірних�зобов’язань�з�іншими�с�б’є�тами�освітньої,�виробничої,�на��ової�ді-

яльності,�в�том��числі�зобов’язань�за�міжнародними���одами;

дотримання�фінансової�дисципліни;

збереження�матеріально-технічної�бази.
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2.4.�Навчально-виховний�омплес�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�має�право:�орист�ватися�перед-

баченими�державою�піль!ами;

визначати�форми,�методи�і�засоби�ор!анізації�навчально-виховно!о�процес�;

визначати�варіативн��частин��робочо!о�навчально!о�план�;

здійснювати�відбір��чнів�до�підрозділів�«спеціалізована�шола�II�ст�пеня�з�по!либленим�ви-

вченням�іноземних�мов�та�інформаційних�техноло!ій»�і�«техноло!ічний�ліцей»�на�он�рсній�ос-

нові;

в��становленом��поряд��розробляти�і�впровадж�вати�еспериментальні�та�індивід�альні�ро-

бочі�навчальні�плани�з��рах�ванням�державних�стандартів;

спільно�з�вищими�навчальними�заладами,�на�ово-дослідними�інстит�тами�та�центрами�про-

водити�на�ово-дослідн�,�еспериментальн�,�пош�ов��робот�,�що�відповідає�заонодавств�

Ураїни;

ор!анізов�вати�під!отов�,�перепід!отов�,�підвищення�валіфіації�та�стаж�вання�педа!о!іч-

них�адрів;

запрош�вати�на�робот��спеціалістів,���том��числі�і�заордонних,�на�до!овірних�(онтратних)

�мовах;

отрим�вати�ошти�і�матеріальні�цінності�від�ор!анів�вионавчої�влади,�юридичних�і�фізичних

осіб;

залишати���своєм��розпорядженні�і�виористов�вати�власні�надходження���поряд�,�визна-

ченом��заонодавством�Ураїни;

розвивати�власн��соціальн��баз�:�мереж��спортивно-оздоровчих,�лі�вально-профілатичних

і��льт�рних�підрозділів;

здійснювати�апітальне�б�дівництво�і�реонстр�цію,�апітальний�ремонт�на�основі�до!оворів

підряд��чи�!осподарсьим�способом;

встановлювати�форм��для��чнів;

встановлювати�відповідно�до�заонодавства�Ураїни�прямі�зв’язи�з�навчальними�заладами

зар�біжних�раїн�та�міжнародними�ор!анізаціями.

2.5.�Основними�стр�т�рними�ланами�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Ки-

єва�є�дошільна�!р�па�та�лас,�олетиви�яих�форм�ються�на�основі�їхніх�віових,�психофізич-

них�особливостей,�рівня�розвит�.

2.6.�В�навчально-виховном��омплесі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�визначена��раїнсьа�мова�на-

вчання�та�запроваджено�вивчення�двох�іноземних�мов�(мови�іврит�та�ан!лійсьої).

В�підрозділах�«спеціалізована�шола�II�ст�пеня�з�по!либленим�вивченням�іноземних�мов�та�ін-

формаційних�техноло!ій»�та�«техноло!ічний�ліцей»�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»

м.�Києва�здійснюється�по!либлене�вивчення�інформаційних�техноло!ій,�за�рах�но�варіативної

сладової�робочо!о�навчально!о�план� —�спец�рсів,�пов’язаних�із�вивченням�історії�і�!ео!ра-

фії�Ізраїлю�та�традицій�єврейсьо!о�народ�.

2.7.�В�навчально-виховном��омплесі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�запроваджено�профільне�навчан-

ня�з�інформаційних�техноло!ій�та�може�здійснюватися�допрофесійна�під!отова.

2.8.�В�навчально-виховном��омплесі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�продовж�ють�діяти�педа!о!ічні

есперименти,�що�проводилися�на�базах�Техноло!ічно!о�ліцею�«ОРТ»�(«Освітні�рес�рси�та�тех-

ноло!ічний�тренін!»)�м.�Києва�та�середньої�за!альноосвітньої�шоли�І —�III�ст�пенів�№ 141�м.�Ки-

єва.

2.9.�В�навчально-виховном��омплесі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�збері!ається�інваріантна�сла-

дова�зміст��за!альної�середньої�освіти�для��чнів�6-9�ласів,�яі�навчалися���за!альноосвітньом�

навчальном��заладі�«Середня�за!альноосвітня�шола�І —�III�ст�пенів�№ 141�м.�Києва»,�до�за-

вершення�їх�навчання.

2.10.�В�навчально-виховном��омплесі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�збері!ається�інваріантна�та

варіативна�сладова�зміст��за!альної�середньої�освіти�для��чнів�6-9�ласів,�яі�навчалися���за-

!альноосвітньом��навчальном��заладі�«Техноло!ічний�ліцей�«ОРТ»�(«Освітні�рес�рси�та�техно-

ло!ічний�тренін!»)�м.�Києва»,�до�завершення�їх�навчання.

2.11.�Медичне�обсл�!ов�вання��чнів�забезпеч�ється�на�безоплатній�основі�в��становленом�

поряд�.

III.�Ор�анізація�навчально-виховно�о�процес��в�навчально-виховном���омпле�сі�№ 141

«ОРТ»�м.�Києва

3.1.�Основним�до�ментом,�що�ре!�лює�навчально-виховний�процес�навчально-виховно!о

омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�є�робочий�навчальний�план,�що�сладається�на�основі�типо-

вих�навчальних�планів,�розроблених�та�затверджених�Міністерством�освіти�і�на�и�Ураїни,�із�он-

ретизацією�варіативної�частини�та�визначенням�профілю�навчання.�Робочий�навчальний�план

навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�затвердж�ється��правлінням�освіти�Дніп-

ровсьої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

3.2.�Відповідно�до�робочо!о�навчально!о�план��педа!о!ічні�працівнии�навчально-виховно!о

омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�самостійно�добирають�про!рами,�підр�чнии,�навчальні�по-

сібнии,�що�мають�!риф�Міністерства�освіти�і�на�и�Ураїни,�а�таож�на�ово-методичн��літе-

рат�р�,�дидатичні�матеріали,�форми,�методи,�засоби�навчальної�роботи,�що�мають�забезпе-

ч�вати�вионання�стат�тних�завдань�та�здоб�ття�освіти�на�рівні�державних�стандартів.

3.3.�Навчальні�про!рами,�підр�чнии�та�посібнии,�розроблені�педа!о!ічними�працівниами

навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�вищих�навчальних�заладів,�на�ово-

дослідних�центрів,�мож�ть�виористов�ватись���навчально-виховном��процесі�в�поряд�,�пе-

редбаченом��заонодавством�Ураїни.

3.4.�Навчально-виховний�омплес�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�відповідно�до�стат�тних�цілей�і�зав-

дань�може�надавати�додатові�освітні�посл�!и,�яі�не�визначені�Державним�базовим�омпонен-

том�дошільної�освіти�та�Державним�базовим�стандартом�освіти,�лише�на�основі��!оди�між�бать-

ами�або�особами,�яі�їх�замінюють,�та�начальним�заладом�відповідно�до�заонодавства�Ура-

їни.

3.5.�Відмова�батьів�або�осіб,�яі�їх�замінюють,�від�запропонованих�додатових�освітніх�посл�!

не�може�б�ти�підставою�для�відрах�вання�дитини�з�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»

м.�Києва.

3.6.�Платні�посл�!и�не�мож�ть�надаватися�замість�або�в�рамах�Державно!о�базово!о�омпо-

нент��дошільної�освіти�та�Державно!о�базово!о�стандарт��освіти.

3.7.�Педа!о!ічні�працівнии�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�мож�ть

поєдн�вати�навчально-виховн��робот��з�на�ово-методичною�та�еспериментальною,�виорис-

тов�ючи�поряд�із�традиційними�методами�і�формами�ор!анізації�навчальних�занять�інноваційні

техноло!ії�навчання,�пош�ово-дослідниць��робот�.

3.8.�Навчально-виховний�омплес�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здійснює�навчально-виховний�про-

цес�в�одн��змін��за�денною�формою�навчання.�Режим�роботи —�п’ятиденний�робочий�тиждень.

3.9.�Навчальний�рі���підрозділі�«дошільний�начальний�залад»�навчально-виховно!о�ом-

плес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�починається�1�вересня�і�заінч�ється�31�травня�наст�пно!о�ро�,

а�оздоровчий�період —�з�1�червня�по�31�серпня.

3.10.�Режим�роботи�в�підрозділі�«дошільний�начальний�залад»�навчально-виховно!о�омпле-

с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�визначається�відповідно�до�чинно!о�заонодавства�Ураїни.

3.11.�У�підрозділі�«дошільний�начальний�залад»�навчально-виховно!о�омплес��№ 141

«ОРТ»�м.�Києва�ор!анізовано�робот��дошільних�!р�п,�що�форм�ються�за�віовими�ознаами.

3.12.�Гр�пи�омплет�ються�відповідно�до�нормативів�наповнюваності,�санітарно-!і!ієнічних

норм�і�правил��тримання�дітей���дошільних�навчальних�заладах�з��рах�ванням�побажань

батьів�або�осіб,�яі�їх�замінюють.

3.13.�Власни�може�встановлювати�менш��від�нормативів�наповнюваність�!р�п�дітьми���до-

шільном��навчальном�.�заладі.

3.14.�Переведення�дітей�з�однієї�віової�!р�пи�до�іншої,�форм�вання�новостворених�!р�п

здійснюється�наприінці�оздоровчо!о�період��(серпень).

3.15.3а�бажанням�батьів�або�осіб,�яі�їх�замінюють,���підрозділі�«дошільний�начальний�за-

лад»�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�дитина�може�переб�вати�протя-

!ом�дня�або�на��мовах�орототривало!о�переб�вання�(неповний�день).

3.16.�Для�дітей,�яі�переб�вають���підрозділі�«дошільний�начальний�залад»�навчально-ви-

ховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�на��мовах�орототривало!о�переб�вання,�мож�ть

створюватися�оремі�!р�пи.�Мож�ть�ф�нціон�вати�чер!ові�!р�пи�в�ранові�та�вечірні�!одини,

��вихідні�та�святові�дні.�Зарах�вання�дітей�до�таих�!р�п�здійснюється�на�за!альних�підставах.

3.17.�У�підрозділі�«дошільний�навчальний�залад»�забезпеч�ється�збалансоване�харч�ван-

ня�дітей,�необхідне�для�їх�нормально!о�рост��і�розвит�,�із�дотриманням�нат�рально!о�набор�

прод�тів���поряд�,�визначеном��чинним�заонодавством�Ураїни.

3.18.�Харч�вання�дітей���підрозділі�«дошільний�начальний�залад»�навчально-виховно!о�ом-

плес��№�141�«ОРТ»�м.�Києва�та�йо!о�ратність�залежать�від�режим��роботи�залад��та�три-

валості�переб�вання�в�ньом��дітей.

3.19.�Для�дітей,�яі�переб�вають���підрозділі�«дошільний�начальний�залад»�навчально-ви-

ховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�менше�шести�!один,�ор!анізація�харч�вання,�йо!о�фор-

ми�і�ратність�визначаються�за�домовленістю�з�батьами�або�особами,�яі�їх�замінюють.

3.20.�Контроль�за�ор!анізацією�та�яістю�харч�вання,�вітамінізацією�страв,�заладою�про-

д�тів�харч�вання,��лінарною�обробою,�виходом�страв,�смаовими�яостями�їжі,�санітарним

станом�їжі,�санітарним�станом�харчобло�,�правильністю�збері!ання,�дотриманням�термінів�ре-

алізації�прод�тів�поладається�на�заст�пниа�диретора�навчально-виховно!о�омплес��№ 141

«ОРТ»�м.�Києва,�що�відповідає�за�робот��підрозділ��«дошільний�навчальний�залад»,�та�стар-

ш��медичн��сестр�.

3.21.�Зміст�дошільної�освіти�визначається�Базовим�омпонентом�дошільної�освіти�та�ре-

аліз�ється�з!ідно�з�Державною�базовою�про!рамою�та�іншими�додатовими�про!рамами�роз-

вит��дітей,�затвердженими�Міністерством�освіти�і�на�и�Ураїни.

3.22.�З�метою�своєчасно!о�виявлення,�підтрими�та�розвит��обдарованості,�природних�на-

хилів�та�здібностей�дітей�підрозділ�«дошільний�навчальний�залад»�може�ор!анізов�вати�на-

вчально-виховний�процес�за�одним�чи�ільома�пріоритетними�напрямами�(х�дожньо-естетич-

ний,�фіз�льт�рно-оздоровчий,�м�зичний,�!�манітарний�тощо),�провадити�інноваційн��діяль-

ність,�обираючи�при�цьом��про!рам��із�варіантних,�затверджених�Міністерством�освіти�і�на�и

Ураїни.

3.23.�За�дитиною�збері!ається�місце���підрозділі�«дошільний�начальний�залад»�навчально-

виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�в�разі�її�хвороби,�арантин�,�санаторно!о�лі�ван-

ня,�на�час�відп�сти�батьів�або�осіб,�яі�їх�замінюють,�а�таож���літній�(оздоровчий)�період�(75

днів).

3.24.�Відрах�вання�дитини�з�підрозділ��«дошільний�начальний�залад»�може�здійснювати-

ся:

за�бажанням�батьів�або�осіб,�яі�їх�замінюють;

на�підставі�медично!о�виснов��про�стан�здоров’я�дитини,�що�вилючає�можливість�її�по-

дальшо!о�переб�вання���дошільном��навчальном��заладі�цьо!о�тип�;

��разі�несплати�без�поважних�причин�батьами�або�особами,�яі�їх�замінюють,�плати�за�хар-

ч�вання�дитини�протя!ом�двох�місяців.

3.25.�Адміністрація�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�зобов’язана�пись-

мово�повідомити�батьам�або�особам,�яі�їх�замінюють,�про�відрах�вання�дитини�з�підрозділ�

«дошільний�навчальний�залад»�не�менш�я�за�10�алендарних�днів.

3.26.�Режим�роботи�в�підрозділах�«шола�І�ст�пеня»,�«спеціалізована�шола�II�ст�пеня�з�по-

!либленим�вивченням�іноземних�мов�та�інформаційних�техноло!ій»�та�«техноло!ічний�ліцей»

навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�визначається�відповідно�до�чинно!о

заонодавства�Ураїни.�Встановлено�час�почат��занять —�9.00.

3.27.�У�підрозділах�«шола�І�ст�пеня»�та�«спеціалізована�шола�II�ст�пеня�з�по!либленим�ви-

вченням�іноземних�мов�та�інформаційних�техноло!ій»�для��чнів�1-6-х�ласів�за�бажанням�їхніх�бать-

ів�або�осіб,�яі�їх�замінюють,�при�наявності�належної�навчально-матеріальної�бази,�педа!о!іч-

них�працівниів,�обсл�!ов�ючо!о�персонал��мож�ть�створюватись�!р�пи�продовжено!о�дня.

3.28.�Зарах�вання�до�!р�п�продовжено!о�дня�та�відрах�вання�дітей�із�них�здійснюється�на-

азом�диретора�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�на�підставі�заяви�бать-

ів�(осіб,�яі�їх�замінюють).

3.29.�Режим�роботи�!р�п�продовжено!о�дня�визначається�відповідно�до�чинно!о�заонодав-

ства�та�в�залежності�від�потреб��часниів�навчально-виховно!о�процес�.

3.30.�Зарах�вання�вихованців�до�підрозділів�«дошільний�навчальний�залад»�та�«шола�

І�ст�пеня»�здійснюється�наазом�диретора�на�підставі�особистої�заяви�батьів�(осіб,�яі�їх�за-

мінюють)�або�направлень�відповідних�ор!анів��правління�освітою,�а�таож�свідоцтва�про�наро-

дження�(опії),�паспорта,�медичної�довіди�встановлено!о�зраза�та�до�мента�про�відповід-

ний�рівень�освіти�(рім�дітей,�яі�вст�пають�до�першо!о�лас��та�дошільних�!р�п)�без�прове-

дення�он�рс�.

3.31.�До�першо!о�лас��підрозділ��«шола�І�ст�пеня»�зарахов�ються,�я�правило,�діти�з�6-ти

роів�без�проведення�он�рс�.

3.32.�Діти,�що�переб�вали�в�підрозділі�«дошільний�навчальний�залад»,�дося!ли,�я�прави-

ло,�шестирічно!о�ві��та�батьи�яих�виявили�відповідне�бажання,�зарахов�ються�до�першо!о

лас��підрозділ��«шола�І�ст�пеня»�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�пер-

шочер!ово.

3.33.�Зарах�вання��чнів�до�підрозділів�«спеціалізована�шола�II�ст�пеня�з�по!либленим�ви-

вченням�іноземних�мов�та�інформаційних�техноло!ій»�та�«техноло!ічний�ліцей»�навчально-ви-

ховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здійснюється�з!ідно�з�Положенням�про�он�рсний

прийом��чнів�за�наазом�диретора�на�підставі�заяви�батьів�або�осіб,�яі�їх�замінюють,�свідоц-

тва�про�народження�(опії),�медичної�довіди�встановлено!о�зраза,�до�мента�про�наявний

рівень�освіти.

3.34.�Вип�снии�підрозділів�«шола�І�ст�пеня»�та�«спеціалізована�шола�II�ст�пеня�з�по!либ-

леним�вивченням�іноземних�мов�та�інформаційних�техноло!ій»,�яі�засвоїли�знання�на�рівні�не

нижче�достатньо!о�та�виявили�бажання�подальшо!о�навчання�в�навчально-виховном��омпле-

сі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�мають�право�на�першочер!ове�зарах�вання�до�підрозділів�«спеціа-

лізована�шола�II�ст�пеня�з�по!либленим�вивченням�іноземних�мов�та�інформаційних�техноло-

!ій»�та�«техноло!ічний�ліцей»�відповідно.

3.35.�В�разі�потреби��чень�може�перейти�протя!ом�б�дь-яо!о�ро��навчання�до�іншо!о�на-

вчально!о�залад�.
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3.36.�Навчальні�заняття�в�підрозділах�«шола�І�ст�пеня»,�«спеціалізована�шола�II�ст�пеня�з�по-

!либленим�вивченням�іноземних�мов�та�інформаційних�техноло!ій»�та�«техноло!ічний�ліцей»�на-

вчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�розпочинаються�1�вересня���День�знань�і

заінч�ються�не�пізніше�1�липня�наст�пно!о�ро��з��рах�ванням�навчальної�пратии�та�держав-

ної�підс�мової�атестації.

3.37.�Стр�т�ра�навчально!о�ро�,�а�таож�тижневе�навантаження��чнів�встановлюються�на-

вчальним�заладом���межах�час�,�що�передбачений�робочим�навчальним�планом�та�по!одже-

ний�з��правлінням�освіти�Дніпровсьої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

3.38.�Навчальний�рі���підрозділах�«шола�І�ст�пеня»,�«спеціалізована�шола�II�ст�пеня�з�по-

!либленим�вивченням�іноземних�мов�та�інформаційних�техноло!ій»�та�«техноло!ічний�ліцей»�на-

вчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�поділяється�на�два�семестри.

3.39.�Відволіання��чнів�від�навчальних�занять�на�інші�види�діяльності�забороняється�(рім

випадів,�передбачених�заонодавством�Ураїни).

3.40.�За�по!одженням�з�відповідними�стр�т�рними�підрозділами�Дніпровсьої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації,�вионавчим�ор!аном�Київсьої�місьої�ради�(Київсьою�місь-

ою�державною�адміністрацією),�з��рах�ванням�місцевих��мов,�специфіи�та�профілю�навчаль-

но!о�залад��запровадж�ється�!рафі�ані�л.�Тривалість�ані�л�протя!ом�навчально!о�ро��не

повинна�становити�менш�я�30�алендарних�днів.

3.41.�Відповідно�до�вимо!�заонодавства�Ураїни�тривалість��роів�становить:���перших�ла-

сах —�35�хвилин,���др�!их —�четвертих�ласах —�40�хвилин,���п’ятих —�одинадцятих —�45�хви-

лин.

Зміна�тривалості��роів�доп�сається�за�по!одженням�з�відповідними�ор!анами��правління�ос-

вітою�та�територіальними��становами�державної�санітарно-епідеміоло!ічної�сл�жби.

Тривалість�перерви�між��роами�встановлюється�із��рах�ванням�потреб�в�ор!анізації�атив-

но!о�відпочин��і�харч�вання��чнів,�але�не�менше�10�хвилин.

3.42.�У�5-11-х�ласах�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�доп�сається

проведення�підряд�двох��роів�з�одно!о�предмета�інваріантної�та�варіативної�частини.

3.43.�Щоденна�ільість�і�послідовність�навчальних�занять�визначається�розладом��роів,�що

сладається�на�ожен�семестр�відповідно�до�санітарно-!і!ієнічних�та�педа!о!ічних�вимо!,��з!о-

дж�ється�профспіловим�омітетом�і�затвердж�ється�диретором.

Тижневий�режим�роботи�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�затвердж�є-

ться���розладі�навчальних�занять.

У�навчально-виховном��омплесі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�проводяться�індивід�альні,�!р�пові,

фа�льтативні�та�інші�позаласні�заняття�та�заходи,�що�передбачені�оремим�розладом�і�спря-

мовані�на�задоволення�освітніх�інтересів��чнів�та�на�розвито�їх�творчих�здібностей,�нахилів�і�об-

даровань.

3.44.�У�зв’яз��зі�специфіою�роботи�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,

пов’язаною�із�діяльністю�в�рамах�У!оди�про�співробітництво�в�!ал�зі�освіти�між�Кабінетом�Мі-

ністрів�Ураїни�та�Урядом�Держави�Ізраїль,���навчальном��заладі�мож�ть�вноситися�зміни�до

режим��роботи�під�час�свят�вання�єврейсьих�свят�(проведення�ес�рсійних�днів�з�подаль-

шим�відпрацюванням�проп�щених�занять�за�оремим�!рафіом).

3.45.�Зміст,�доцільність,�обся!�і�харатер�домашніх�завдань�з�ожно!о�предмет��визначають-

ся�вчителем�відповідно�до�педа!о!ічних�і�санітарно-!і!ієнічних�вимо!�з��рах�ванням�індивід�аль-

них�особливостей��чнів�з!ідно�з�державними�про!рамами.

Домашні�завдання��чням�1-х�ласів�не�задаються.

3.46.�У�навчально-виховном��омплесі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�визначення�рівня�дося!нень��ч-

нів���навчанні�здійснюється�відповідно�до�чинної�системи�оцінювання�дося!нень���навчанні��ч-

нів,�ведеться�тематичний�облі�знань.

У�до�менті�про�освіт��(табелі��спішності,�свідоцтві,�атестаті)�відображаються�дося!нення��ч-

нів���навчанні�за�семестри,�навчальний�рі�та�державна�підс�мова�атестація.

3.47.�Рез�льтати�семестрово!о�оцінювання�та�рез�льтати�державної�підс�мової�атестації��ч-

нів�9,�11-х�ласів�доводяться�до�відома��чнів��ратором�(!оловою�атестаційної�омісії).�У�разі�не-

з!оди��чня�(йо!о�батьів�або�осіб,�яі�їх�замінюють)�з�семестровою�(атестаційною)�оціною�йо-

м��надається�право�осаржити�її�в��становленом��поряд�.

3.48.�Переведення�і�вип�с��чнів�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здій-

снюється�в��становленом��поряд�.

3.49.�Учні,�яі�мають�за�підс�мами�річно!о�оцінювання�початовий�рівень�дося!нень���навчан-

ні�(1,�2,�3�бали)�хоча�б�з�одно!о�предмета,�за�рішенням�педа!о!ічної�ради�та�за�наазом�дире-

тора�відрахов�ються�з�підрозділів�«спеціалізована�шола�II�ст�пеня�з�по!либленим�вивченням

іноземних�мов�та�інформаційних�техноло!ій»�та�«техноло!ічний�ліцей»�навчально-виховно!о�ом-

плес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва.

За�рішенням�педа!о!ічної�ради,�по!одженим�з�місцевими�ор!анами��правління�освітою,�за

неодноразові�пор�шення�стат�т��доп�сається�відрах�вання��чнів�та�переведення�їх�до�зала-

д��за�місцем�проживання.

3.50.�Контроль�за�відповідністю�освітньо!о�рівня��чнів,�яі�заінчили�певний�ст�пінь�навчан-

ня,�вимо!ам�Державно!о�стандарт��за!альної�середньої�освіти�здійснюється�шляхом�їх�держав-

ної�підс�мової�атестації.�Порядо�проведення�державної�підс�мової�атестації�визначається

Положенням�про�державн��підс�мов��атестацію��чнів�(вихованців)���системі�за!альної�серед-

ньої�освіти.�Звільнення��чнів�від�державної�підс�мової�атестації�проводиться���поряд�,�вста-

новленом��Міністерством�освіти�і�на�и�Ураїни.

3.51.�Учням,�яі�заінчили�певний�ст�пінь�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Ки-

єва,�видається�відповідний�до�мент�про�освіт�:

по�заінченні�початової�шоли —�табель��спішності;

по�заінченні�основної�шоли —�свідоцтво�про�базов��за!альн��середню�освіт�;

по�заінченні�навчально!о�залад� —�атестат�про�повн��за!альн��середню�освіт�.

3.52.�Вип�сниам�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�мож�ть�надавати-

ся�відповідні�свідоцтва�асоціації�WorldORT�(далі —�Всесвітній�ОРТ)�міжнародно!о�зраза.

3.53.3а�відмінні��спіхи�в�навчанні��чні�2-8-х,�10-х�ласів�мож�ть�на!ородж�ватися�похвальним

листом,�а�вип�снии�11-х�ласів —�похвальною�!рамотою�«За�особливі�дося!нення���вивченні

оремих�предметів»,�медалями —�золотою�«За�особливі��спіхи���навчанні»�або�срібною�«За

�спіхи���навчанні».�За�відмінні��спіхи�в�навчанні�вип�снии�9-х�ласів�одерж�ють�свідоцтво�про

базов��за!альн��середню�освіт��з�відзнаою�та�похвальною�!рамотою�«За�особливі�дося!нен-

ня���вивченні�оремих�предметів».

За��спіхи���навчанні�(праці)�для��часниів�навчально-виховно!о�процес��мож�ть�встановлю-

ватися�різні�форми�морально!о�і�матеріально!о�заохочення.

3.54.�Відповідно�до�заонодавства�Ураїни�навчально-виховний�омплес�№ 141�«ОРТ»�м.�Ки-

єва�має�право��ладати��!оди�про�співробітництво�з�навчальними�заладами,�на�овими��ста-

новами,�підприємствами,�ор!анізаціями,�!ромадсьими�об’єднаннями.

3.55.�Безпідставне�відрах�вання�вихованців�та��чнів�з�навчально-виховно!о�омплес��№ 141

«ОРТ»�м.�Києва�забороняється.

IV.�Учасни�и�навчально-виховно�о�процес��навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�

м.�Києва

4.1.�Учасниами�навчально-виховно!о�процес��навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»

м.�Києва�є:

діти�дошільно!о�ві�,�вихованці;

�чні�1-11�ласів;

ерівнии;

педа!о!ічні�працівнии;

психоло!и,�бібліотеарі;

інші�спеціалісти�навчально!о�залад�;

батьи�або�особи,�яі�їх�замінюють.

4.2.�Права�і�обов’язи��чнів,�педа!о!ічних�та�інших�працівниів�визначаються�чинним�зао-

нодавством�та�цим�стат�том.

4.3.�Учні�(вихованці)�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�мають�право:

на�дост�пність�і�безоплатність�дошільної�та�повної�за!альної�середньої�освіти�в�навчально-

виховном��омплесі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

на�вибір�форми�навчання,�фа�льтативів,�спец�рсів,�позашільних�та�позаласних�занять;

переатестацію�з�навчальних�предметів�з!ідно�з�чинним�заонодавством;

на�орист�вання�навчально-виробничою,�на�овою,�матеріально-технічною,��льт�рно-спор-

тивною,�ореційно-відновною�та�лі�вально-оздоровчою�базою�навчально-виховно!о�ом-

плес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

на�дост�п�до�інформації�з��сіх�!ал�зей�знань;

брати��часть���різних�видах�на�ово-пратичної�діяльності,�онференціях,�олімпіадах,�ви-

ставах,�он�рсах�тощо;

брати��часть���роботі�ор!анів�!ромадсьо!о�самовряд�вання�навчально-виховно!о�омпле-

с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

брати��часть�в�об!оворенні�і�вносити�власні�пропозиції�щодо�ор!анізації�навчально-виховно-

!о�процес�,�дозвілля��чнів;

брати��часть���добровільних�самодіяльних�об’єднаннях,�творчих�ст�діях,�л�бах,�!�ртах,�!р�-

пах�за�інтересами�тощо;

на�захист�від�б�дь-яих�форм�еспл�атації,�психічно!о�і�фізично!о�насилля,�що�пор�ш�ють�пра-

ва�або�приниж�ють�їх�честь,�!ідність;

на�безпечні�і�нешідливі��мови�навчання,�виховання�та�праці;

вільне�вираження�по!лядів,�переонань.

4.4.�Учні�(вихованці)�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�зобов’язані:

оволодівати�знаннями,�вміннями,�пратичними�навичами�в�обсязі�не�меншом�,�ніж�визна-

чено�Базовим�омпонентом�дошільної�освіти,�що�реаліз�ється�з!ідно�з�Державною�базовою

про!рамою�та�іншими�додатовими�про!рамами�розвит��дітей,�затвердженими�Міністерством

освіти�і�на�и�Ураїни,�та�Державним�стандартом�за!альної�середньої�освіти,�підвищ�вати�за-

!ально�льт�рний�рівень;

дотрим�ватися�вимо!�стат�т�,�правил�вн�трішньо!о�розпоряд��навчально-виховно!о�омпле-

с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

бережливо�ставитись�до�державно!о,�!ромадсьо!о�і�особисто!о�майна;

дотрим�ватися�заонодавства,�моральних,�етичних�норм;

брати�посильн���часть���різних�видах�тр�дової�діяльності,�що�не�заборонені�чинним�заоно-

давством;

дотрим�ватися�правил�особистої�!і!ієни.

4.5.�Учні�(вихованці)�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�зал�чаються�за

їх�з!одою�та�з!одою�батьів�або�осіб,�яі�їх�замінюють,�до�самообсл�!ов�вання,�різних�видів

с�спільно�орисної�праці�відповідно�до�стат�т��і�правил�вн�трішньо!о�розпоряд��з��рах�ван-

ням�ві�,�статі,�фізичних�можливостей,�норм�і�правил�особистої�!і!ієни�та�охорони�здоров’я.

4.6.�Педа!о!ічними�працівниами�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�мо-

ж�ть�б�ти�особи�з�висоими�моральними�яостями,�яі�мають�відповідн��педа!о!ічн��освіт�,

належний�рівень�професійної�під!отови,�здійснюють�педа!о!ічн��діяльність,�забезпеч�ють�ре-

з�льтативність�та�яість�своєї�роботи,�фізичний�та�психічний�стан�здоров’я�яих�дозволяє�ви-

он�вати�професійні�обов’язи.

4.7.�До�педа!о!ічної�діяльності���навчально-виховном��омплесі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�не

доп�саються�особи,�яим�вона�заборонена�за�медичними�поазаннями,�за�вироом�с�д�.�Пе-

релі�медичних�протипоазань�щодо�провадження�педа!о!ічної�діяльності�встановлюється�за-

онодавством.

4.8.�Призначення�на�посад��педа!о!ічних�працівниів�може�здійснюватися�на�он�рсній�ос-

нові.�Порядо�проведення�он�рс��розробляється�заладом�та�затвердж�ється�відповідним�ор-

!аном��правління�освітою.

4.9.�Призначення�на�посади�та�звільнення�з�посад�педа!о!ічних�та�інших�працівниів,�інші

тр�дові�відносини�ре!�люються�заонодавством�Ураїни�про�працю,�Заонами�Ураїни�«Про

освіт�»,�«Про�дошільн��освіт�»,�«Про�за!альн��середню�освіт�»�та�іншими�заонодавчими�а-

тами.

4.10.�Педа!о!ічні�працівнии�мають�право�на:�

захист�професійної�честі,�!ідності;

самостійний�вибір�форм,�методів,�засобів�навчальної�роботи,�не�шідливих�для�здоров’я��ч-

нів�(вихованців);

�часть�в�об!оворенні�та�вирішенні�питань�ор!анізації�навчально-виховно!о�процес�;

проведення�в��становленом��поряд��на�ово-дослідної,�еспериментальної,�пош�ової�ро-

боти;

виявлення�педа!о!ічної�ініціативи;

позачер!ов��атестацію�з�метою�отримання�відповідної�ате!орії,�педа!о!ічно!о�звання;

�часть���роботі�методичних�об’єднань,�нарад,�зборів�навчально-виховно!о�омплес��№ 141

«ОРТ»�м.�Києва�та�інших�ор!анів�!ромадсьо!о�самовряд�вання�залад�,�заходах,�пов’язаних

з�ор!анізацією�навчально-виховної�роботи;

підвищення�валіфіації,�перепід!отов�;

на�матеріальне,�житлово-поб�тове�та�соціальне�забезпечення�відповідно�до�заонодавства

Ураїни;

вносити�пропозиції�ерівництв��навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�і�ор-

!анам��правління�освітою�щодо�поліпшення�навчально-виховної�роботи;

об’єдн�ватися���професійні�спіли�та�б�ти�членами�інших�об’єднань�!ромадян,�діяльність

яих�не�заборонена�заонодавством.

Відволіання�педа!о!ічних�працівниів�від�вионання�професійних�обов’язів�не�доп�саєть-

ся,�за�винятом�випадів,�передбачених�заонодавством�Ураїни.

4.11.�Педа!о!ічні�працівнии�навчально-виховно!о�омплес��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�зо-

бов’язані:

забезпеч�вати�належний�рівень�виладання�навчальних�дисциплін�відповідно�до�навчальних

про!рам�на�рівні�обов’язових�державних�вимо!;

За�інчення	
	наст
пном
	номері
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

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 ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òå-
ëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

Äåïàðòàìåíòîì áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþºòüñÿ çàêóï³âëÿ çà êîøòè äåðæàâíîãî
áþäæåòó 10 îäíîê³ìíàòíèõ òà 10 äâîê³ìíàòíèõ êâàðòèð, ç òåõí³÷-
íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì ñ³ìåé çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áðàëè áåçïîñå-
ðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, òà ³íâàë³ä³â ²-²² ãðóïè
ç ÷èñëà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàçíà÷åí³é îïåðà-
ö³¿, òà ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ, â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20.05.2015 ¹ 348.

Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè ñóáâåíö³ÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ íà
ïðèäáàííÿ æèòëà ó ïðèéíÿòèõ â åêñïëóàòàö³þ íîâîçáóäîâàíèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ (íà ïåðâèííîìó ðèíêó) òà íà âòîðèííîìó ðèíêó.

Âàðò³ñòü ïðèäáàííÿ 1 êâ. ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà âèçíà÷à-
ºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè çàêóï³âë³ òà ïîâèííà áóòè íàéíèæ÷îþ ñåðåä
çàïðîïîíîâàíî¿ ó÷àñíèêàìè òîðã³â.

Êð³ì öüîãî, æèòëî, ùî íàäàºòüñÿ ³íâàë³äàì ²-²² ãðóïè ç ÷èñëà â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿,
ïîâèííî â³äïîâ³äàòè âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî äîñòóïíîñ-
ò³ äëÿ ³íâàë³ä³â.

Çàáóäîâíèêàì òà âëàñíèêàì êâàðòèð íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿
ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601
- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23
- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, âèêëè-
êàº íà 24.09.2015 ðîêó î 13.30 Íàëèâàé÷åíêà Âàëåíòèíà Îëåêñàíäðîâè÷à â ÿêîñò³ ñï³ââ³äïî-
â³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Äàíèëåíêà Àíàòîë³ÿ Âàñèëüîâè÷à äî Íàëèâàé÷åíêà Âàëåíòèíà
Îëåêñàíäðîâè÷à, Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ "Ñòóä³ÿ "1+1",
²íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî "Òåëåêàíàë "112 Óêðà¿íà",Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ñàâ³ê
Øóñòåð Ñòóä³ÿ",Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè,ïðî çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³, ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, ñïðîñòóâàí-
íÿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ çà
éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î. À.

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

-ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ôîíäó.

Âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìîñêîâñüêà, 37/2

ê³ìí., òåë. 254-26-22.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî ï. 8 îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ
íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, îïóáë³êîâàíîãî â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"â³ä 28.08.2015 ¹ 122 (4718), ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº
êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âê³íîô³ëüì".

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³ ìàþòü âèùó îñâ³òó â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè, ï³ñëÿäèïëîìíó îñâ³òó ó
ãàëóç³ óïðàâë³ííÿ, ñòàæ ðîáîòè çà ïðîôåñ³ÿìè êåð³âíèê³â íèæ÷îãî ð³âíÿ íå ìåíøå 5 ðîê³â.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç ôîòîãðàô³ºþ, àâòîá³îãðàô³ÿ, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî
âèùó îñâ³òó, ïðîïîçèö³¿ ùîäî êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âê³íîô³ëüì".

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01004, áóëüâ. Ò. Ã . Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåí-
äíà

ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ
ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ áóëüâ. Ïå-
ðîâà, 3-À 92,10 ²íøå âèêîðèñòàííÿ íå-

ðóõîìîãî ìàéíà 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.05.2015

15% 132,87 12237,50

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîç-
ì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1 (ò. 564-52-54)

1. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì çà
àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, 121 ê.26 (1 ïîâåðõ) Ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó 946,68 1893,36

ð/ð: 35421201025156,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01981738

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (ò. 234-23-24)

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5,00 êâ. ì

çà àäðåñîþ: âóë. Ñîô³¿âñüêà, 3, ë³ò. Á 
(1 ïîâåðõ)

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè (àï-
òå÷íèé ïóíêò) àáî òîðãîâåëüíèé îá'ºêò

ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòè-
ìåíòó àáî òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðî-
äàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òî-

âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

1701,82 3403,64

ð/ð: 2600067759, Áàíê:
ÀÁ "Óêðãàçáàíê"

ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 320478 

ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê" (ò. 417-34-26)

3. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 63,80 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 6333,94 12667,88 ð/ð: 26001300696901,

Áàíê:
ÒÂÁÂ ¹126/0104
ÏÀÒ "Äåðæàâíèé

îùàäíèé áàíê Óêðà¿-
íè"

ÌÔÎ: 322669 
ªÄÐÏÎÓ: 05587843

4. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,00 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (2 ïîâåðõ) Ïåðóêàðíÿ 2913,94 5826,68

5. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 54,00 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 6315,98 12631,96

6. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 51,50 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 6023,47 12046,94

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (ò.238-44-00)

7. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ â âåñòèáþë³ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Ëóê'ÿí³âñüêà" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 12,00 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç³ çì³øàíî¿ òîð-
ã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü-

÷èìè òîâàðàìè
18018,85 36037,70

ð/ð: 2600000990432
Áàíê: ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùà-

òèê"
ÌÔÎ: 300670 

ªÄÐÏÎÓ: 03328913

8. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Îáîëîíü" çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1411,75 2823,50

9. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Ì³íñüêà" çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 1,0 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1499,96 2999,92

10. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Êîíòðàêòîâà ïëî-
ùà" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1557,85 3115,70

11. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Âèñòàâêîâèé öåíòð"
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1155,23 2310,46

12. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Æèòîìèðñüêà" çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1531,54 3063,08

13. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Ñâÿòîøèí" çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1712,01 3424,02

14. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Àðñåíàëüíà" çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1865,74 3731,48

15. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Ïîçíÿêè" çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1460,49 2920,98

16. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Íèâêè" çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1497,33 2994,66

17. ×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Ïå÷åðñüêà" çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 1557,85 3115,7

18. ×àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³¿ ìåòðî "Ãîëîñ³¿âñüêà" çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 9,0 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç³ çì³øàíî¿ òîð-
ã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü-

÷èìè òîâàðàìè
110176,68 22035,36

19. ×àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³¿ ìåòðî "Ïàëàö Ñïîðòó" çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 14,0 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 18417,87 36835,74

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³.

(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó
äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñ-
â³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì,âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ; 

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü
ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè
ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâ-
íîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàí-
íÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò
îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñ-
ëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ
òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñà-
äó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà-
÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïî-
æåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà
îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ,çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

- äëÿ ï.14 óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
-äîêóìåíòè,ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ

îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå, ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äî-
êóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó

äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâ-

íîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå
á³ëüøå, ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºê-
òà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîç-

ì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 30.09.2015 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,
10, êàá. 523 î 14.30.

Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ
â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå-
÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè
ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —24.09.2015.
(êàá.510).Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001,ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524,
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó:
ïí — ÷ò ç 9.00 äî 18.00; â ï'ÿò.— ç 9.00 äî 16.45.
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«Íàéñóâîð³øà êà÷àëêà 
ó ñâ³ò³»

Ò³, õòî çàéìàºòüñÿ ñèëîâèìè
âèäàìè ñïîðòó, îäðàçó æ çðîçóì³-
ëè, ùî éäåòüñÿ ïðî òðåíàæåðíèé
çàë ï³ä â³äêðèòèì íåáîì ó Ã³äðî-
ïàðêó. Ñêàçàòè òî÷íî, êîëè ñàìå
ïî÷àëà ³ñíóâàòè öÿ «êà÷àëêà»,
ñêëàäíî. ßê-òî êàæóòü, ïåðøèé êà-
ì³íü áóëî çàêëàäåíî â 70-õ ðîêàõ
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. À çàñíîâíèêîì
ââàæàºòüñÿ îäèí ç êîëèøí³õ ñï³â-
ðîá³òíèê³â ²íñòèòóòó ê³áåðíåòè-
êè Þð³é Êóê. Ñïî÷àòêó â áóä³âíèö-
òâ³ âèêîðèñòîâóâàëè äåòàë³ òðàê-
òîð³â ³ òàíê³â, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ ³ çà-
ë³çí³ ðåéêè. Òà çãîäîì ç’ÿâèëèñü
ïåðø³ ñïðàâæí³ òðåíàæåðè, ³ íà
ñüîãîäí³ ¿õ âæå ìàéæå 200, ðîçì³-
ùåíèõ á³ëüø ÿê íà äåñÿòè òèñÿ÷àõ
êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Òðåíàæåðè ïî-
ôàðáîâàí³ ó áëàêèòíèé êîë³ð, ìàé-
äàí÷èê í³ÿê íå îãîðîäæåíèé ³ íå
íàêðèòèé.

ßê ðîçïîâ³â îäèí ³ç ïîñò³éíèõ
â³äâ³äóâà÷³â Ðóñëàí ßíêî, â Ã³äðî-
ïàðê ïðèõîäÿòü çàéìàòèñÿ âñ³ áà-
æàþ÷³, íåçàëåæíî â³ä â³êó òà ñòàò-
ê³â. Â³í ïàì’ÿòàº, ÿê êîëèñü áóëî,
ùî íàâ³òü ñòîÿâ ó ÷åðç³ äî òðåíà-
æåð³â, òàê áàãàòî áóëî ëþáèòåë³â
ñïîðòó.

«Ïðèõîäÿòü ³ ñòàð³, ³ ìîëîä³, ç
ð³çíîþ ï³äãîòîâêîþ. Òóò ÿêàñü îñî-
áëèâà àòìîñôåðà, äðóæíÿ, ³ êîëè
ïðîéìàºøñÿ íåþ, òî á³ëüøå ïî-

âåðòàòèñÿ ó çâè÷àéí³ ô³òíåñ-êëó-
áè íå õî÷åòüñÿ,— ðîçïîâ³äàº ÷î-
ëîâ³ê.— À ñïîðòñìåíè-ëþáèòåë³
çàâæäè ðàä³ äîïîìîãòè îäèí îä-
íîìó: ³ ïîðàäó äàòè, ³ äîñâ³äîì
ïîä³ëèòèñÿ». Ðóñëàí ïåðåêîíàíèé,
ùî í³ùî òàê íå ìîòèâóº äî çàíÿòü,
ÿê ñâ³æå ïîâ³òðÿ, áðÿçê³ò ëàíöþ-
ã³â ³ ñêðèï òðåíàæåð³â, íàêà÷àí³
õëîïö³ òà ñïîðòèâí³ ä³â÷àòà.

Äî ñëîâà, íå ïîðîæíÿ ³ìïðîâ³-
çîâàíà çàëà ³ âçèìêó. Íàâ³òü â ìî-
ðîçè ìîæíà çóñòð³òè ñïðàâæí³õ
ëþáèòåë³â çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ, ÿê³ íå ëèøå âïðàâëÿþòüñÿ íà
çàñí³æåíèõ òðåíàæåðàõ, à é çàãàð-
òîâóþòüñÿ.

Øàõîâ³ áèòâè â ïàðêó
Øåâ÷åíêà

Áåçêîøòîâíèé ìàéäàí÷èê ç³
ñòîëèêàìè äëÿ ãðè â øàõè â ïàð-
êó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ³ñíóº
âæå áàãàòî ðîê³â. Ñþäè ìîæå ïðè-
éòè áóäü-õòî. Çäåá³ëüøîãî öå ëþ-
äè ñòàðøîãî â³êó, àëå º é ìîëîä³.
Õî÷à ÷àñò³øå îñòàíí³ çàõîïëåíî
ñïîñòåð³ãàþòü çà âåòåðàíàìè
øàõîâèõ áèòâ, ÿêèõ ìîæíà ñì³ëè-
âî íàçâàòè ñèìâîëàìè ïàðêó. Äî
ðå÷³, ïðèíîñÿòü ç ñîáîþ íå ëèøå
øàõè, à é øàøêè, äîì³íî, íàðäè.

«ß â÷èëàñÿ â Óí³âåðñèòåò³ õàð-
÷îâèõ òåõíîëîã³é, ÿêèé çíàõîäèòü-
ñÿ íà âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é. ²
÷àñòî ï³ñëÿ ïàð àáî ì³æ íèìè õî-

äèëà äî ïàðêó, àäæå òàì íåäàëå÷-
êî. ² êîëè á ÿ òóäè íå çàéøëà —
âðàíö³, â îá³ä, âå÷åð³ — çàâæäè ñè-
ä³ëè ãðàâö³»,— ðîçïîâ³ëà Îëåíà
Ïîëþõîâè÷ ³ äîäàëà, ùî íå ïîì³-
÷àëà, ùîá òàì ïðîöâ³òàëî ïèÿöò-
âî. «Õî÷à íå âèêëþ÷åíî, ùî õòîñü
³ ïðèíîñèòü ðàçîì ç ô³ãóðêàìè
ïëÿøå÷êó êîíÿ÷êó, àëå äëÿ ìåíå
âîíè çàâæäè áóëè ÿêèìèñü ïðåä-
ñòàâíèêàìè ³íòåë³ãåíòíèõ, âð³â-
íîâàæåíèõ ÷îëîâ³ê³â»,— çàçíà÷è-
ëà Îëåíà.

Ñòåïàí Âàñèëüîâè÷, ÿêèé º ÷àñ-
òèì â³äâ³äóâà÷åì øàõîâèõ òóðí³-
ð³â, ðîçïîâ³â, ùî íàâ÷èâñÿ ãðàòè
â øàõè ùå ï³äë³òêîì ³ äî öüîãî ÷à-
ñó (à â³í âæå äàâíî íà ïåíñ³¿) âîíè
éîìó íå íàáðèäëè. «²ñíóº âåëè÷åç-
íà ê³ëüê³ñòü õîä³â ³ âàð³àíò³â ðîç-
âèòêó ãðè, ïîòð³áíî ïåðåäáà÷àòè
âñ³ íà äâà êðîêè âïåðåä. Çàðàç ÷àñ-
òî ïðèõîäæó ñþäè ãðàòè ç òîâàðè-
øàìè. Øàõè íå ñòàð³þòü»,— ðîç-
ïîâ³â â³í ³ äîäàâ, ùî äëÿ òîãî, ùîá
ñó÷àñí³ ä³òè ðîçâèâàëèñÿ, ïîòð³á-
íî äàðóâàòè ¿ì íå àéïàäè ÷è ïëàí-
øåòè, à íàá³ð øàõ³â.

Òàíö³ íà «Òåàòðàëüí³é»
Êàæóòü, ùî ÷èì ñòàðøèìè ñòà-

þòü ëþäè, òî á³ëüøå ¿ì õî÷åòüñÿ
ñïîêîþ ³ òèõèõ âå÷îð³â óäîìà. Àëå
öå íå çàâæäè òàê. ª ò³, õòî âæå äà-
ëåêî íå â þíîìó â³ö³ ùîâèõ³äíèõ
õîäèòü íà òàíö³. ² íå êóäè-íåáóäü,
à â öåíòð ì³ñòà. Âæå äåñÿòêè ðî-
ê³â â ïåðåõîä³ ìåòðî «Òåàòðàëüíà»
ïðîõîäÿòü âå÷³ðêè ï³ä áàÿí. Òóò
òàíöþþòü ïîëüêó, êàäðèëü, êðà-
êîâ’ÿê. Ïåðåâàæíî öå ïåíñ³îíåðè,
ÿê³ ³íîä³ âáèðàþòüñÿ â íàö³îíàëü-
í³ êîñòþìè.

Íà ö³é òàíöþâàëüí³é ïëîùàä-
ö³ âèðóº æèòòÿ: ëþäè çíàõîäÿòü
ñîá³ äðóç³â, òðàïëÿòüñÿ, ùî ³ ëþ-
áîâ. Íàä³ÿ Âàñèë³âíà, êîòðà ìåø-
êàº â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³, íå
ðàç õîäèëà ðîçâàæàòèñÿ íà «Òåàò-
ðàëüíó». «Çíàþ îäíó ïàðó, ÿêà òàì
ïîçíàéîìèëàñü. Â³í òðîõè ñòàðøå

çà íå¿. Éîìó 72 ðîêè, à ¿é 63. Âæå
ðîê³â ÷îòèðè, ÿê âîíè ðàçîì»,—
ðîçïîâ³ëà æ³íêà.

Âîíà òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî ÿê
ò³ëüêè ïî÷èíàº çâó÷àòè ìóçèêà,
ïåíñ³îíåðè îäðàçó ìîëîäøàþòü,
âèð³âíþºòüñÿ ïîñòàâà, à â î÷àõ
ç’ÿâëÿºòüñÿ áëèñê. «Äëÿ áàãàòüîõ
êèÿí ñòàðøîãî â³êó ö³ çóñòð³÷³ —
ð³äê³ñíèé øàíñ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³
âòåêòè â³ä ñàìîòíîñò³ ï³ñëÿ âòðà-
òè áëèçüêèõ ÷è äðóç³â»,— ðåçþ-
ìóº Íàä³ÿ Âàñèë³âíà. Äî ñëîâà, ââà-
æàºòüñÿ, ùî «áàòüêîì» öèõ òàí-
ö³â áóâ ñëþñàð àâòîáàçè Ïàâëî
Ñåðã³éîâè÷. «Êàæóòü, â³í ïî÷àâ
ãðàòè äëÿ ïåðåõîæèõ íà áàÿí³ ùå
íà ïî÷àòêó 80-õ ìèíóëîãî ñòîë³ò-
òÿ. Öå áóëî éîãî õîá³. Áàãàòî õòî
ñïåö³àëüíî ïðèõîäèâ éîãî ïîñëó-
õàòè, à ïîò³ì ÿêîñü çàâåëîñÿ òàí-
öþâàòè»,— ãîâîðèòü Íàä³ÿ Âàñè-
ë³âíà.

Òðàìâàé ó Ïóùó-Âîäèöþ
Ó ñòîëèö³ º íàéêðàñèâ³øèé òðàì-

âàéíèé ìàðøðóò, ÿêèé âîçèòü ïà-
ñàæèð³â íå óðáàí³ñòè÷íèìè âóëè-
öÿìè ì³ñòà, à ìàëüîâíè÷èì ë³ñîì.
Òðàìâàé, ÿêèé êóðñóº â³ä Êîíòðàê-
òîâî¿ ïëîù³ äî Ïóù³-Âîäèö³, ñå-
ðåä êèÿí ââàæàºòüñÿ ñâîºð³äíîþ
ðîäçèíêîþ òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè
ì³ñòà. Äî òîãî æ â³í ìàº ñòîë³òíþ
³ñòîð³þ. Ó äàëåêîìó 1900 ðîö³ â
Ïóùó-Âîäèöþ ïðîêëàëè òðàìâàé-
íó êîë³þ, ùî ñïîëó÷èëà ñåëèùå ç
Îëåêñàíäð³âñüêîþ ïëîùåþ ó Êè-
ºâ³, íèí³ Êîíòðàêòîâîþ, ïî ÿê³é
¿çäèâ ëîêîìîá³ëü (àáî æ, ÿê éîãî
íàçèâàëè, ïàðîâèé òðàìâàé). ² öåé
ìàðøðóò îäðàçó ïî÷àâ êîðèñòóâà-
òèñÿ ñåðåä íàñåëåííÿ íåàáèÿêîþ
ïîïóëÿðí³ñòþ. ßêà äî òîãî æ ç ðî-
êàìè ëèøå çðîñòàëà, àäæå äî ìà-
ëüîâíè÷î¿ Ïóù³-Âîäèö³ êèÿíè ¿ç-
äèëè â ñàíàòîð³¿ òà êóðîðòíî-ë³-
êóâàëüí³ çàêëàäè ÷è ïðîñòî íà â³ä-
ïî÷èíîê.

Äî ñëîâà, öå òðàìâàéíå ñïîëó-
÷åííÿ äëÿ Êèºâà îñîáëèâå. Àäæå,

íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ â³éíè íèì ïå-
ðåâîçèëè á³éö³â íà ë³í³þ ôðîíòó òà
âèâîçèëè ç³ ñòîëèö³ ïîðàíåíèõ.
Òàêîæ ó ñóâîð³ çèìè ÕÕ ñòîë³òòÿ,
êîëè â ì³ñò³ íå âèñòà÷àëî ðåñóð-
ñ³â äëÿ îá³ãð³âó, ç Ïóù³-Âîäèö³ çà
äîïîìîãîþ òðàìâàÿ äîïðàâëÿëè
íåîáõ³äí³ çàïàñè äðîâ.

Íèí³ öèì ìàðøðóòîì á³ëüøå
êàòàþòüñÿ äëÿ ðîçâàãè. Íà ê³ëüêà
ãîäèí â³äâîë³êòèñÿ â³ä ì³ñüêîãî
øóìó ³ ïðî¿õàòèñÿ ïî äàâíî ïðî-
êëàäåíèõ ðåéêàõ ë³ñîâèìè ñòåæ-
êàìè — íàáàãàòî êðàùà àëüòåðíà-
òèâà ñèä³ííþ âäîìà á³ëÿ òåëåâ³-
çîðà. Äî òîãî æ öèì ìàðøðóòîì
ïðîâîäÿòü ñïåö³àëüí³ åêñêóðñ³¿, íà
ÿêèõ ðîçïîâ³äàþòü çîêðåìà ³ñòî-
ð³þ âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòêó òðàì-
âàéíîãî òðàíñïîðòó â ñòîëèö³. À
ùå º ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ðàä³ñòü
ñîá³ ³ äðóçÿì òà ïðîâåñòè, ñêàæ³-
ìî, äåíü íàðîäæåííÿ ÷è ÿêåñü ³í-
øå ñâÿòî â òðàìâà¿-êàôå, àáî â ðåò-
ðî-òðàìâà¿, ÷è ó òðàìâà¿-ôóðøå-
ò³. À ùî ìîæå áóòè ðîìàíòè÷í³-
øèì, í³æ çàïðîñèòè êîõàíó ïîêà-
òàòèñÿ íà òðàìâà¿ ³ â³äâåçòè ¿¿ äî
«òóíåëþ êîõàííÿ», ÿêèé òàêîæ çó-
ñòð³÷àºòüñÿ íà ìàðøðóò³ Êè¿â —
Ïóùà-Âîäèöÿ.

Ôóí³êóëåð
Îäíèì ³ç ñèìâîë³â ñòîëèö³ çà-

ñëóæåíî ââàæàºòüñÿ Êè¿âñüêèé ôó-
í³êóëåð. Âñ³, õòî ïðè¿çäèòü äî íà-
øîãî ì³ñòà, ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî ïðî-
¿õàòèñÿ öèì äîñèòü åêçîòè÷íèì ³
ð³äê³ñíèì âèäîì òðàíñïîðòó.

Ö³ºþ ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ êîðèñòóþòüñÿ
áëèçüêî 4 òèñÿ÷ ïàñàæèð³â íà ãîäè-
íó. Ì³ñòê³ñòü âàãîíà — 100 îñ³á, ç
íèõ 30 ñèäÿ÷èõ ì³ñöü. Øâèäê³ñòü—
2 ìåòðè íà ñåêóíäó. À ïðàöþº ôó-
í³êóëåð ç 7.00 äî 22.00 ãîäèíè ç ³í-
òåðâàëîì ðóõó 2—5 õâèëèí. Ùå íà-
ïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ³äåþ ïîáó-
äóâàòè ïîõèëó çàë³çíèöþ ì³æ Ïî-
äîëîì ³ Âåðõí³ì ì³ñòîì â ðàéîí³
Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³ çàïðîïîíóâàâ
³íæåíåð øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ Àðòóð
Àáðàãàìñîí. Àäæå çäàâíà êðóòèé
ï³äéîì ç Ïîäîëó ó Âåðõíº ì³ñòî
ñòâîðþâàâ òðóäíîù³ äëÿ êèÿí, ÿê³,
àáè ï³äíÿòèñÿ äî Ìèõàéë³âñüêî¿
ïëîù³, ìóñèëè äîëàòè çâèâèñò³
ñòåæêè, à ï³çí³øå —äîâã³ äåðåâ’ÿí³
ñõîäè. ² äëÿ ïîêðàùåííÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ ó 1903 ðîö³
ïî÷àëîñÿ áóä³âíèöòâî ôóí³êóëåðó,
ÿêå òðèâàëî äî 1905-ãî. 7 òðàâíÿ
â³äáóâñÿ âèïðîáóâàëüíèé ïóñê äëÿ
áóä³âåëüíèê³â òà ìåõàí³ê³â,à âæå íà-
ñòóïíîãî äíÿ ïî÷àëàñÿ éîãî åêñ-
ïëóàòàö³ÿ òà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-
ð³â. Äî ñëîâà, øâèäê³ñòü öüîãî ï³ä-
éîìíèêà íà ò³ ÷àñè áóëà òàêîþ æ,
ÿê ³ çàðàç, — äâà ìåòðè â ñåêóíäó.
À îò ïåðø³ âàãîíè áóëè íàï³ââ³äêðè-
òèìè ³ âì³ùóâàëè ïî 70 ïàñàæèð³â
êîæíèé �

Ó êîæíîìó ìåãàïîë³ñ³ º ñâî¿ óí³êàëüí³ ì³ñöÿ, ÿê³ ÷àñòî-ãóñòî íå

ïîòðàïëÿþòü äî òóðèñòè÷íèõ äîâ³äíèê³â. Êè¿â íå âèíÿòîê. Ó

ñòîëèö³ òàêîæ º íåôîðìàëüí³ ñèìâîëè ì³ñòà, ÿê³ çàñëóãîâóþòü

îñîáëèâî¿ óâàãè. Ñêàæ³ìî, õòî æ íå çíàº, äå ìîæíà áåçêîø-

òîâíî ï³äêà÷àòè ì’ÿçè àáî ïîãðàòè ó øàõè, ÷è ïîêàòàòè íà äè-

òÿ÷èõ ïîòÿãàõ àáî æ ïîëàñóâàòè ìîðîçèâîì â çíàìåíèò³é êàâ’-

ÿðí³. Ö³ ì³ñöÿ âæå çàêàðáóâàëèñÿ â óÿâëåíí³ ÿê «êè¿âñüê³».

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ì³ñöÿ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ

Â Ã³äðîïàðê ïðèõîäÿòü çàéìàòèñÿ âñ³ áàæàþ÷³, íåçàëåæíî â³ä â³êó òà ñòàòê³â

Âåòåðàí³â øàõîâèõ áèòâ ìîæíà ñì³ëèâî íàçâàòè ñèìâîëàìè ïàðêó
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