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Ñï³ðíå ïèòàííÿ
� Êè¿âðàäà âèçíà÷èëàñÿ ùîäî áóä³âíèöòâà òîðãîâîãî öåíòðó ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

Â×ÎÐÀ â³äáóëîñü ïðîäîâæåííÿ
ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè.
Äî ðîçãëÿäó íà ïîðÿäêó äåííîìó
áóëî 104 ïèòàííÿ, ç íèõ 6 — çà-
ãàëüí³, 7 — âëàñíîñò³, 89 — ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ
³ 2 ïèòàííÿ â ðîçä³ë³ «Ð³çíå».

Íàãàäàºìî, 3 âåðåñíÿ çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ îãîëî-
ñèâ ïåðåðâó â çàñ³äàíí³ ÷åðåç â³ä-
ñóòí³ñòü êâîðóìó.

«Âå÷³ðêà» çáèðàº êíèæêè 
äëÿ âî¿í³â

Êîæåí óêðà¿íåöü ðîçóì³º, ÿê
ñêëàäíî á³éöÿì çàõèùàòè íàøó
äåðæàâó íà ñõîä³ Óêðà¿íè â³ä ðîñ³é-
ñüêîãî àãðåñîðà, ³ òîìó ëþäè äî-
ïîìàãàþòü óñ³ì, ÷èì ìîæóòü: âî-
ëîíòåðè ïåðåäàþòü íà ïåðåäîâó
ôîðìó, ë³êè, ïðîäóêòè. Ðåäàêö³ÿ
ãàçåòè «Âå÷³ðí³é Êè¿â» âèð³øèëà
ï³äòðèìàòè á³éö³â ³ ç³áðàòè
çàõèñíèêàì «Á³áë³îòå÷êó äëÿ âî-
¿íà». Ç³ ñë³â ñîëäàò³â, ó çîí³ ÀÒÎ
áðàêóº êíèæîê, ãàçåò, æóðíàë³â, à
¿ì öüîãî äóæå íå âèñòà÷àº.

Ó÷àñòü ó áëàãîä³éíîìó çàõîä³
ìîæå âçÿòè êîæåí áàæàþ÷èé, ïî-
òð³áíî ò³ëüêè ïðèíåñòè êíèãó çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèð-
ñüêà, 51-á. À ïîò³ì âæå çà äîïîìî-
ãîþ âîëîíòåð³â ë³òåðàòóðó ïåðå-
äàâàòèìóòü á³éöÿì íà ôðîíò.

Â÷îðà òàêà àêö³ÿ ïðîéøëà â êó-
ëóàðàõ Êè¿âðàäè. Äåïóòàòè àêòèâ-
íî â³äãóêíóëèñÿ íà ïðîïîçèö³þ
«Âå÷³ðêè» ³ ïðèíîñèëè êíèæêè ñòî-
ñàìè. Ïåðåâàæíî äåòåêòèâíîãî
æàíðó.

«Öå íàø³ âî¿íè, ³ ¿õ ïîòð³áíî
ï³äòðèìóâàòè. ² õî÷à ÿ á³ëüøå äî-
ïîìàãàþ ìàòåð³àëüíî — ïîñò³éíî

ïåðåäàþ ðå÷³, àëå äóõîâíà ï³ä-
òðèìêà òàêîæ âàæëèâà. Òîìó ïðèé-
ìàòè ó÷àñòü â àêö³¿ ÷è í³, íàâ³òü
íå ðîçäóìóâàâ. Ñüîãîäí³ çðàíêó
âñ³ºþ ðîäèíîþ ïåðåáðàëè á³áë³î-
òåêó ìî¿õ ñèí³â. Äî ðå÷³, ¿õ ó ìåíå
äâîº, ñòàðøèé çàõîïëþºòüñÿ äå-
òåêòèâàìè, ôàíòàñòèêîþ, â³í â³ä-
äàâ íàâ³òü òå, ùî íå ÷èòàâ.À ìîëîä-
øèé êîæíó êíèæêó ï³äïèñàâ: «Ð³ä-
í³, ïîâåðòàéòåñü îáîâ’ÿçêîâî æè-
âèìè ³ ç ïåðåìîãîþ»,— ðîçïîâ³-
äàº äåïóòàò Êîñòÿíòèí Áðè÷óê.

Éîãî êîëåãà Â³êòîð³ÿ Êóñòîâà
ïëàíóº âçÿòè ó÷àñòü ó áëàãîä³éí³é
àêö³¿. «ß âèáåðó áàãàòî ÷îëîâ³÷èõ
äåòåêòèâ³â ³ ³ç çàäîâîëåííÿì îñî-
áèñòî çàíåñó ¿õ äî ðåäàêö³¿. Õëîï-
ö³ çíàõîäÿòüñÿ â åêñòðåìàëüíèõ
óìîâàõ, ³ öå áóäå äëÿ íèõ õî÷ ÿêî-
þñü ðîçðàäîþ»,— êàæå Â³êòîð³ÿ
Êóñòîâà.

Íå ñëîâîì, à ä³ëîì

Íà ïî÷àòêó ïëåíàðíîãî çàñ³äàí-
íÿ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çâåð-
íóâñÿ äî äåïóòàò³â ç ïðîõàííÿì
ïðàöþâàòè åôåêòèâíî, ùîá ðîç-
ãëÿíóòè ³ óõâàëèòè ïèòàííÿ, ÿê³ çà-
ïëàíîâàí³, ³ íàïåðåäîäí³ ì³ñüêèõ
âèáîð³â íå çàéìàòèñÿ ïîïóë³çìîì,
à ïðàöþâàòè íà êîðèñòü ì³ñòà.

Òàêîæ â³í ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî
ñòîëè÷íà âëàäà çàïóñêàº ê³ëüêà ³í-
âåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â âæå öüîãî
òèæíÿ — áåçêîøòîâíèé Wi-Fi ó
ìåòðî òà öåíòð ï³äòðèìêè ³ííî-
âàö³é òà ï³äïðèºìíèöòâà iHUB, çà-
âäÿêè ÿêèì Êè¿â ñòàíå á³ëüø êîì-
ôîðòíèì ³ ñó÷àñíèì ì³ñòîì.

«Êè¿â ïîâèíåí áóòè ñó÷àñíîþ,
êîìôîðòíîþ ºâðîïåéñüêîþ ñòî-
ëèöåþ. ² ñàìå ó öüîìó íàïðÿìêó
ìè ñüîãîäí³ ðóõàºìîñÿ, çàïðîâà-
äæóþ÷è òåõíîëîã³÷íó ñèñòåìó
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì Smart City. Ñüî-
ãîäí³, íàïðèêëàä, ìè ïðåçåíòó-
ºìî âò³ëåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
åêòó — çàïóñê Wi-Fi ìåðåæ³ â ìåò-
ðî. ²íòåðíåò âæå ïðàöþº íà òðüîõ
ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, à áóäå
ïðàöþâàòè íà âñ³õ, ó êîæíîìó âà-
ãîí³. Ìîæó ñêàçàòè, ùî âñüîãî
áëèçüêî 20-òè ì³ñò ó ñâ³ò³ çðîáè-
ëè ñâîº ìåòðî òàêèì òåõíîëîã³÷-
íèì»,— êàæå Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í òàêîæ â³äçíà÷èâ, ùî öüîãî
òèæíÿ ñòîëè÷íà âëàäà ï³äïèñàëà
ìåìîðàíäóì ³ âçÿëàñÿ âæå äî ïðàê-
òè÷íî¿ ðîáîòè ùîäî ñòâîðåííÿ ó
Êèºâ³ öåíòðó ï³äòðèìêè ³ííîâà-
ö³é òà ï³äïðèºìíèöòâà iHUB.

«Öå òåæ ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò,
â ÿêîìó íàì äîïîìàãàòèìå íîð-
âåçüêà ôóíäàö³ÿ SEED FORUM NOR-
WAY. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó ì³ñòî íà-
äàº ïðèì³ùåííÿ äëÿ iHUB,ÿêå ïàðò-
íåðè â³äðåìîíòóþòü, çàïóñòÿòü óñ³
íåîáõ³äí³ îñâ³òí³ ïðîãðàìè òà äî-
ïîìîæóòü äîâåñòè ³äå¿ ñòàðòàï³â
íàøî¿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ äî ïîâ-
íîö³ííîãî á³çíåñó»,— ñêàçàâ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Áóäóâàòè ÷è í³?

Ð³âåíü íàïðóæåííÿ åìîö³é ó äå-
ïóòàò³â ï³äâèùèâñÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿ-
äó ïðîåêòó ð³øåííÿ «Ïðî îðãàí³çà-
ö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³
íà âèð³øåííÿ êîíôë³êòó íàâêîëî

áóä³âíèöòâà,åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïðèáóäîâè äî Äí³ïðîâ-
ñüêîãî óí³âåðìàãó äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ìàãàçèíó ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â íà
âóë. Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, 39-à ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà-ìàæîðè-
òàðíèêà Àíàòîë³ÿ Âåë³ìîâñüêîãî,
ãðîìàäà çâåðíóëàñÿ äî íüîãî çà
äîïîìîãîþ ³ âèñòóïàº ïðîòè òîãî,
ùîá çàáóäîâíèê çä³éñíþâàâ ïðè-
áóäîâó äî Äí³ïðîâñüêîãî óí³âåð-
ìàãó ³ çâîäèâ òàì 5-ïîâåðõîâèé
òîðãîâèé öåíòð. «Çà ÷àñ³â ×åðíî-
âåöüêîãî äâ³ ñîòêè çåìë³ ñïî÷àòêó
áóëî ïðîäàíî òîâàðèñòâó «Ì²Ã-91»
(çàáóäîâíèê. — Ðåä.), à ïîò³ì ùå
â³ñ³ì áóëî ïåðåäàíî â îðåíäó ï³ä
áóä³âíèöòâî ïðèáóäîâè äî Äí³ï-
ðîâñüêîãî óí³âåðìàãó. Àëå éîãî
ãîñïîäàð³ íå ìàþòü æîäíîãî â³ä-
íîøåííÿ äî ö³º¿ ô³ðìè, ÿêà ïî÷à-
ëà áóä³âíèöòâî. ßê áåç äîçâîëó
âëàñíèêà õòîñü âåäå ðåêîíñòðóêö³þ
áóäèíêó — íåçðîçóì³ëî»,— ñêàçàâ
â³í ï³ä ÷àñ âèñòóïó íà ñåñ³¿ Êè¿â-
ðàäè. À òàêîæ äàíèì ïðîåêòîì ð³-
øåííÿ çàïðîïîíóâàâ êîìïðîì³ñ-
íèé âàð³àíò çàáóäîâè. «Ì³ñòîáó-
ä³âí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ ïðèçó-
ïèíÿþòüñÿ, çàáóäîâíèêó äîçâîëÿ-
þòü âíåñòè çì³íè â äîãîâ³ð îðåí-
äè ³ çìåíøèòè çàáóäîâó äî òðüîõ
ïîâåðõ³â. Àëå âëàñíèê íå õî÷å éòè
íà êîìïðîì³ñ. Ìè ï³äòðèìóºìî
áóä³âíèöòâî, àëå âîíî ïîâèííî áó-
òè ñîö³àëüíî âð³âíîâàæåíèì»,—
ñêàçàâ â³í.

Ðàçîì ç òèì, ùîá ïðèéíÿòè
îá’ºêòèâíå ð³øåííÿ, äåïóòàòè çà-
ñëóõàëè ³ ïðåäñòàâíèêà çàáóäîâ-

íèêà Êñåí³þ Ïðîêîíîâó.Âîíà ñòâåð-
äæóº, ùî ³íâåñòîð ìàº âñþ íåîá-
õ³äíó äîçâ³ëüíó äîêóìåíòàö³þ ³
áóä³âíèöòâî âåäåòüñÿ â ðàìêàõ çà-
êîíó. À ³ç ãðîìàäîþ, ÿêà ìåøêàº
â ñóñ³äí³õ âèñîòêàõ, ³ñíóº ñîö³àëü-
íà óãîäà, ÿêà âèêîíóºòüñÿ. Ìåø-
êàíöÿì, ÿê³ òîãî ïîòðåáóþòü, íà
ñüîãîäí³øí³é äåíü âñòàíîâëþþòü
â³êíà, äâåð³ ³ ò. ³í.

Â ðåçóëüòàò³ îáãîâîðåíü äåïóòà-
òè ïðîãîëîñóâàëè çà íàäàííÿ äî-
çâîëó íà áóä³âíèöòâî ÒÖ. Ðàçîì ç
òèì çàçíà÷èìî, ùî íàðàç³ âæå çâå-
äåíî ï’ÿòü ïîâåðõ³â öüîãî îá’ºêòà.

Ñêâåð³â ïîá³ëüøàº

Òàêîæ äåïóòàòè ïðèéíÿëè ð³-
øåííÿ ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâå-
ð³â äâîì çåìåëüíèì ä³ëÿíêàì â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³. Çåìåëüí³
ä³ëÿíêè ðîçòàøîâàí³ á³ëÿ áóäèí-
ê³â ¹ 14-à — 16-à íà ïðîñïåêò³
Îáîëîíñüêîìó (ïëîùåþ 0,2 ãà) òà
ïî âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 9-å (ïëî-
ùåþ 0,3 ãà).

Ì³ñüêèé áþäæåò ìàº øàíñ
íà ïîïîâíåííÿ

Òàêîæ äåïóòàòè âèçíà÷èëè ïå-
ðåë³ê 18-òè ä³ëÿíîê äëÿ îïðàöþâàí-
íÿ ìîæëèâîñò³ ¿õ ïðîäàæó àáî ïðà-
âà îðåíäè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ. À
Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â,ó
ñâîþ ÷åðãó, ðîçðîáèòü äîêóìåíòà-
ö³þ ³ç çåìëåóñòðîþ, ïåðåäáà÷åíó
çàêîíîäàâñòâîì,ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ
ï³äãîòîâêè äî ïðîäàæó àáî îðåíäè
íàä³ë³â �

Â÷îðà íà ïëåíàðíîìó
çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè ï³ñ-
ëÿ ïàëêèõ äèñêóñ³é äå-
ïóòàòè âñå æ ï³äòðèìà-
ëè ð³øåííÿ ùîäî
áóä³âíèöòâà ÒÖ. Äî òîãî
æ âîíè ïðèéíÿëè ð³-
øåííÿ ïðî íàäàííÿ ñòà-
òóñó ñêâåð³â äâîì ä³-
ëÿíêàì â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³. À òàêîæ âèçíà-
÷èëè 18 íàä³ë³â, ÿê³ âè-
ñòàâëÿòü íà çåìåëüí³
òîðãè.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè âèçíà÷èëè ïåðåë³ê 18-òè ä³ëÿíîê äëÿ îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ¿õ ïðîäàæó àáî îðåíäè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ, íàäàëè ñòàòóñ ñêâåð³â äâîì íàä³-
ëàì íà Îáîëîí³ òà ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà ÒÖ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
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№ 765/1629	від	23	липня	2015	ро��,	

надр��овано�о	9	вересня	2015	ро��
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Перерозподіл�педа�о�ічно�о�навантаження�протя�ом�навчально�о�ро���доп�с�ається�лише���ра-

зі�зміни��іль�ості��один�з�о�ремих�предметів,�що�передбачається�робочим�навчальним�планом,�або

за�письмовою�з�одою�педа�о�ічно�о�працівни�а�з�дотриманням�за�онодавства�про�працю.

4.13.�Дире�тор�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�визначає��ласних��ерів-

ни�ів,�завід�ючих�навчальними��абінетами.

4.14.�В�навчально-виховном���омпле�сі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�обов’яз�ово�проводиться�атеста-

ція�педа�о�ічних�працівни�ів.�Атестація�здійснюється�відповідно�до�Типово�о�положення�про�атес-

тацію�педа�о�ічних�працівни�ів.

4.15.�Педа�о�ічні�працівни�и,�я�і�систематично�пор�ш�ють�цей�стат�т,�правила�вн�трішньо�о�роз-

поряд��,�не�ви�он�ють�посадових�обов’яз�ів,��мови��оле�тивно�о�до�овор��(�онтра�т�)�або�за�ре-

з�льтатами�атестації�не�відповідають�займаній�посаді,�звільняються�з�роботи�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни.

4.16.�Права�і�обов’яз�и�інженерно-технічних�працівни�ів�та�допоміжно�о�персонал��ре��люються

тр�довим�за�онодавством,�стат�том�та�правилами�вн�трішньо�о�розпоряд���навчально-виховно�о

�омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва.

4.17.�Бать�и�та�особи,�я�і�їх�замінюють,�мають�право:

обирати�і�б�ти�обраними�до�бать�івсь�их��омітетів�та�ор�анів��ромадсь�о�о�самовряд�вання;

звертатись�до�ор�анів��правління�освітою,��ерівни�а�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»

м.�Києва�і�ор�анів��ромадсь�о�о�самовряд�вання�з�питань�навчання,�виховання�дітей;

приймати�рішення�про��часть�дитини�в�інноваційній�діяльності�навчально-виховно�о��омпле�с�

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

брати��часть���заходах,�спрямованих�на�поліпшення�ор�анізації�навчально-виховно�о�процес��та

зміцнення�матеріально-технічної�бази�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

на�захист�за�онних�інтересів�своїх�дітей�в�ор�анах��ромадсь�о�о�самовряд�вання�навчально-ви-

ховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�та���відповідних�державних,�с�дових�ор�анах.

4.18.�Бать�и�або�особи,�я�і�їх�замінюють,�нес�ть�відповідальність�за�здоб�ття�дітьми�повної�за�аль-

ної�середньої�освіти�і�зобов’язані:

забезпеч�вати��мови�для�здоб�ття�дитиною�дош�ільної�та�повної�за�альної�середньої�освіти;

постійно�дбати�про�фізичне�здоров’я,�психічний�стан�дітей,�створювати�належні��мови�для�роз-

вит���їх�природних�здібностей;

поважати�честь�і��ідність�дитини�та�працівни�ів�за�лад�;

забезпеч�вати�дотримання�дітьми�вимо��стат�т��навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.

Києва;

вихов�вати�любов�до�У�раїни,�працелюбність,�поч�ття�доброти,�милосердя,�шанобливе�ставлен-

ня�до�сім’ї,�старших�за�ві�ом,�державної,�ре�іональних�мов�або�мов�меншин�і�рідної�мови,�пова���до

національної�історії,���льт�ри,�цінностей�інших�народів;

вихов�вати���дітей�пова���до�за�онів,�прав,�основних�свобод�людини.

4.19.�В�разі�неви�онання�бать�ами�та�особами,�я�і�їх�замінюють,�обов’яз�ів,�передбачених�за�о-

нодавством,�навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�може�пор�ш�вати��лопотання

про�відповідальність�та�их�осіб,���том��числі�позбавлення�їх�бать�івсь�их�прав.

4.20.�За�неви�онання��часни�ами�навчально-виховно�о�процес��своїх�обов’яз�ів,�пор�шення�ста-

т�т�,�правил�вн�трішньо�о�розпоряд���на�них�мож�ть�на�ладатися�стя�нення�відповідно�до�чинно-

�о�за�онодавства.

V.�Управління�навчально-виховним��омпле�сом�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва

5.1.�Управління�навчально-виховним��омпле�сом�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здійснюється�Дніпров-

сь�ою�районною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією�та��правлінням�освіти�Дніпровсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

5.2.�Керівництво�навчально-виховним��омпле�сом�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здійснює�йо�о�дире�-

тор,�я�ий�призначається�і�звільняється�з�посади�Департаментом�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

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

�олови�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

Дире�тором�може�б�ти�тіль�и��ромадянин�У�раїни,�я�ий�має�вищ��педа�о�ічн��освіт��на�рівні�спе-

ціаліста�або�ма�істра,�стаж�педа�о�ічної�роботи�не�менш�я��3�ро�и,��спішно�пройшов�атестацію��е-

рівних��адрів�навчальних�за�ладів���поряд��,�встановленом��Міністерством�освіти�і�на��и�У�раїни.

5.3.�Призначення�та�звільнення�заст�пни�ів�дире�тора�та�інших�педа�о�ічних�працівни�ів�навчаль-

но-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здійснюється��правлінням�освіти�Дніпровсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�за�поданням�дире�тора.�Призначення�на�посади�та�звіль-

нення�з�посад�інших�працівни�ів�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здійсню-

ється�дире�тором.

5.4.�Заст�пни��дире�тора�підрозділ��«дош�ільний�навчальний�за�лад»�повинен�мати�відповідн�

вищ��педа�о�ічн��освіт��не�нижче�освітньо�о��валіфі�аційно�о�рівня�«спеціаліст»,�стаж�педа�о�ічної

роботи���сфері�дош�ільної�освіти�не�менш�я��три�ро�и,�а�та�ож�ор�анізаторсь�і�здібності,�фізичний

і�психічний�стан,�що�не�переш�оджає�ви�онанню�професійних�обов’яз�ів.

Заст�пни�и�дире�тора�з�навчально-виховної�роботи�інших�підрозділів�навчально-виховно�о��ом-

пле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�повинні�мати�вищ��педа�о�ічн��освіт��відповідно�о�спрям�вання.�Стаж

роботи�на�педа�о�ічних�за�фахом�посадах�не�менше�двох�ро�ів.

Заст�пни��дире�тора�з�адміністративно-�осподарчої�частини�повинен�мати�повн��вищ��освіт��від-

повідно�о�напрям��під�отов�и�та�стаж�за�фахом�не�менше�двох�ро�ів.

5.5.�Дире�тор�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва:

здійснює��ерівництво�педа�о�ічним��оле�тивом,�забезпеч�є�раціональний�добір�і�розстанов��

�адрів,�створює�необхідні��мови�для�підвищення�фахово�о�і��валіфі�аційно�о�рівня�працівни�ів;

ор�анізов�є�навчально-виховний�процес;

забезпеч�є��онтроль�за�ви�онанням�навчальних�планів�і�про�рам,�рівнем�дося�нень��чнів���на-

вчанні;

відповідає�за�я�ість�і�ефе�тивність�роботи�педа�о�ічно�о��оле�тив�;

створює�необхідні��мови�для��часті��чнів���поза�ласній�та�позаш�ільній�роботі,�проведення�вихов-

ної�роботи;

забезпеч�є�дотримання�вимо��охорони�дитинства,�санітарно-�і�ієнічних�та�протипожежних�норм,

техні�и�безпе�и;

підтрим�є�ініціативи�щодо�вдос�оналення�системи�навчання�та�виховання,�заохочення�творчих

пош��ів,�дослідно-е�спериментальної�роботи�педа�о�ів;

забезпеч�є�права��чнів�на�захист�їх�від�б�дь-я�их�форм�фізично�о�або�психічно�о�насильства;

вживає�заходів�до�запобі�ання�вживанню��чнями�ал�о�олю,�нар�оти�ів;

роз�лядає�пропозиції�педа�о�ічної�ради�про�ви�лючення��чнів�із�навчально-виховно�о��омпле�с�

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�і�за�наявності�підстав�виріш�є�разом�з�бать�ами�та�сл�жбами���справах�не-

повнолітніх�питання�про�їх�подальше�навчання;

призначає��ласних��ерівни�ів,�завід�ючих�навчальними��абінетами,�майстернями,�навчально-до-

слідними�ділян�ами;

�онтролює�ор�анізацію�харч�вання�і�медично�о�обсл��ов�вання��чнів;

здійснює��онтроль�за�проходженням�працівни�ами���встановлені�терміни�обов’яз�ових�медич-

них�о�лядів�і�несе�за�це�відповідальність;

розпоряджається�в��становленом��поряд���майном�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»

м.�Києва�і��оштами;

видає���межах�своєї��омпетенції�на�ази�та�розпорядження�і��онтролює�їх�ви�онання;

за�по�одженням�із�профспіл�овим��омітетом�затвердж�є�правила�вн�трішньо�о�розпоряд��;

затвердж�є�посадові�обов’яз�и�працівни�ів�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Ки-

єва;

створює��мови�для�творчо�о�зростання�педа�о�ічних�працівни�ів,�пош����та�застос�вання�ними

ефе�тивних�форм�і�методів�навчання�та�виховання;

дає�дозвіл�на��часть�діячів�на��и,���льт�ри,�членів�творчих�спіло�,�працівни�ів�підприємств,��ста-

нов,�ор�анізацій���навчально-виховном��процесі,��ерівництві��чнівсь�ими�об’єднаннями�за�інтере-

сами;

несе�відповідальність�за�свою�діяльність�перед��чнями,�бать�ами,�педа�о�ічними�працівни�ами�та

за�альними�зборами�(�онференцією),�засновни�ом,�місцевими�ор�анами�державної�ви�онавчої�вла-

ди�тощо;

щоро���звіт�є�про�свою�робот��на�за�альних�зборах�(�онференціях)��оле�тив�.

5.6.�У�навчально-виховном���омпле�сі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�створюється�постійно�діючий�до-

радчий��оле�іальний�ор�ан—�педа�о�ічна�рада,��оловою�я�ої�є�дире�тор�навчально-виховно�о��ом-

пле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва.

5.7.�Педа�о�ічна�рада�роз�лядає�питання:

�дос�оналення�і�методично�о�забезпечення�навчально-виховно�о�процес�;

план�вання�та�режим��роботи�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

варіативної�с�ладової�робочо�о�навчально�о�план�;

переведення��чнів�до�наст�пних��ласів,�їх�вип�с��,�видачі�до��ментів�про�відповідний�рівень�ос-

віти,�на�ородження�за�дося�нення���навчанні;�підвищення��валіфі�ації�педа�о�ічних�працівни�ів,�роз-

вит���їхньої�творчої�ініціативи;

впровадження���навчально-виховний�процес�дося�нень�на��и�і�передово�о�педа�о�ічно�о�досві-

д�;

�часті�в�інноваційній�та�е�спериментальній�діяльності�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141

«ОРТ»�м.�Києва,�співпраці�з�вищими�навчальними�за�ладами�та�на��овими��становами;

морально�о�та�матеріально�о�заохочення��чнів�та�працівни�ів�навчально-виховно�о��омпле�с�

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

морально�о�заохочення�бать�ів�та�осіб,�що�їх�замінюють,�та��ромадсь�их�діячів,�я�і�бер�ть��часть

в�ор�анізації�навчально-виховно�о�процес�;

притя�нення�до�дисциплінарної�відповідальності��чнів�за�неви�онання�ними�своїх�обов’яз�ів.

5.8.�Робота�педа�о�ічної�ради�план�ється�в�довільній�формі�відповідно�до�потреб�навчально-ви-

ховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва.�Кіль�ість�засідань�педа�о�ічної�ради�визначається�їх�до-

цільністю,�але�не�може�б�ти�менше�чотирьох�разів�на�рі�.

Члени�педа�о�ічної�ради�мають�право�виносити�на�її�роз�ляд�а�т�альні�питання�навчально-вихов-

но�о�процес�.

5.9.�Штатний�розпис�навчально-виховнб�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�затвердж�ється

�правлінням�освіти�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

VI.�Ор�ани��ромадсь�о�о�самовряд�вання�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва

6.1.�Вищим�ор�аном��ромадсь�о�о�самовряд�вання�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»

м.�Києва�є�за�альні�збори��оле�тив��(�онференція),�що�с�ли�аються�не�рідше�одно�о�раз��на�рі�.

Деле�ати�за�альних�зборів�(�онференції)�з�правом�вирішально�о��олос��обираються�від�та�их

трьох��ате�орій:

працівни�ів�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва —�зборами�тр�дово�о��оле�-

тив�;

�чнів�ліцею�ІІ-ІІІ�ст�пеня —��ласними�зборами;

бать�ів,�представни�ів��ромадсь�ості —��ласними�бать�івсь�ими�зборами.

Кожна��ате�орія�обирає�одна�ов���іль�ість�деле�атів.
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6.2.�За�альні�збори�(�онференція)�правомочні,�я�що�в�їх�роботі�бере��часть�не�менше�поло-

вини�деле�атів��ожної�з�трьох��ате�орій.�Рішення�приймається�простою�більшістю��олосів�при-

с�тніх�деле�атів.�Право�с�ли�ати�збори�(�онференцію)�мають��олова�ради�навчально-виховно-

�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,��часни�и�зборів�(деле�ати��онференції),�я�що�за�це�ви-

словилось�не�менше�третини�їх�за�альної��іль�ості,�дире�тор�навчально-виховно�о��омпле�с�

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�власни�.

6.3.�За�альні�збори�(�онференція):

обирають�рад��навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�її��олов�,�встановлю-

ють�термін�їх�повноважень;

засл�хов�ють�звіт�дире�тора�і��олови�ради�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�

м.�Києва;

ор�анізов�ють�ви�онання�рішень�за�альних�зборів�(�онференцій);

роз�лядають�питання�режим��роботи�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Ки-

єва;

роз�лядають�питання�здоб�ття�обов’яз�ової�за�альної�середньої�освіти�молоді,�підтрим�и�іні-

ціатив�щодо�вдос�оналення�системи�навчання�і�виховання��чнів,�дослідно-е�спериментальної

роботи�педа�о�ів,�зміцнення�матеріально-технічної�бази,�поповнення�й�ви�ористання�бюджет�

навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�розподіл��фонд��за�ально�о�обов’яз-

�ово�о�навчання;

вносять�пропозиції�щодо�морально�о�і�матеріально�о�заохочення��часни�ів�навчально-вихов-

но�о�процес�.

6.4.�У�період�між�за�альними�зборами�діє�рада�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»

м.�Києва.

6.4.1.�Метою�діяльності�ради�є:

сприяння�демо�ратизації�і���манізації�навчально-виховно�о�процес�;

об’єднання�з�силь�педа�о�ічно�о�і��чнівсь�о�о��оле�тивів,�бать�ів,��ромадсь�ості�щодо�роз-

вит���навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�та��дос�оналення�навчально-ви-

ховно�о�процес�;

форм�вання�позитивно�о�імідж��та�демо�ратично�о�стилю��правління�навчально-виховним

�омпле�сом�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

розширення��оле�іальних�форм��правління�навчально-виховним��омпле�сом�№ 141�«ОРТ»

м.�Києва;

підвищення�ролі��ромадсь�ості���вирішенні�питань,�пов’язаних�з�ор�анізацією�навчально-ви-

ховно�о�процес�.

6.4.2.�Основними�завданнями�ради�є:

підвищення�ефе�тивності�навчально-виховно�о�процес����взаємодії�з�сім’єю,��ромадсь�істю,

державними�та�приватними�інстит�ціями;

визначення�страте�ічних�завдань,�пріоритетних�напрямів�розвит���навчально-виховно�о��ом-

пле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�та�сприяння�ор�анізаційно-педа�о�ічном��забезпеченню�навчаль-

но-виховно�о�процес�;

форм�вання�навичо��здорово�о�способ��життя;

створення�належно�о�психоло�ічно�о��лімат��в�навчально-виховном���омпле�сі�№ 141�«ОРТ»

м.�Києва;

сприяння�д�ховном�,�фізичном��розвит����чнів�(вихованців)�та�наб�ття�ними�соціально�о�до-

свід�;

підтрим�а��ромадсь�их�ініціатив�щодо�вдос�оналення�навчання�та�виховання��чнів,�творчих

пош��ів�і�дослідно-е�спериментальної�роботи�педа�о�ів;

сприяння�ор�анізації�дозвілля�та�оздоровлення��чнів;

підтрим�а��ромадсь�их�ініціатив�щодо�створення�належних��мов���вдос�оналенні�процес��на-

вчання�та�виховання��чнів;

ініціювання�дій,�що�сприяли�б�не�хильном��ви�онанню�положень�чинно�о�за�онодавства�що-

до�обов’яз�овості�за�альної�середньої�освіти;

стим�лювання�морально�о�та�матеріально�о�заохочення��чнів,�сприяння�пош���,�підтрим�и

обдарованих�дітей;

зміцнення�партнерсь�их�зв’яз�ів�між�родинами��чнів�та�навчально-виховним��омпле�сом

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�з�метою�забезпечення�єдності�навчально-виховно�о�процес�.

6.4.3.�До�ради�обираються�на�пропорційній�основі�представни�и�від�педа�о�ічно�о��оле�ти-

в�,��чнів�ІІ-ІІІ�ст�пенів�навчання,�бать�ів�і��ромадсь�ості.�Представництво�в�раді�й�за�альна�її�чи-

сельність�визначаються�за�альними�зборами�(�онференцією)�навчально-виховно�о��омпле�с�

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва.

Рішення�про�достро�ове�припинення�роботи�члена�ради�з�б�дь-я�их�причин�приймається�ви-

�лючно�за�альними�зборами�(�онференцією).

На�чер�ових�виборах�с�лад�ради�оновлюється�не�менше�ніж�на�третин�.

6.4.4.�Рада�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�діє�на�засадах:

пріоритет��прав�людини,��армонійно�о�поєднання�інтересів�особи,�с�спільства,�держави;

дотримання�вимо��за�онодавства�У�раїни;

�оле�іальності��хвалення�рішень;

добровільності�і�рівноправності�членства;

�ласності.

Рада�працює�за�планом,�що�затвердж�ється�за�альними�зборами�(�онференцією).

Кіль�ість�засідань�визначається�їх�доцільністю,�але�має�б�ти�не�меншою�чотирьох�разів�на

навчальний�рі�.�Засідання�ради�може�с�ли�атися�її��оловою�або�з�ініціативи�дире�тора�навчаль-

но-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�а�та�ож�членами�ради.

Рішення�ради�приймається�простою�більшістю��олосів�за�наявності�на�засіданні�не�менше

двох�третин�її�членів.

У�разі�рівної��іль�ості��олосів�вирішальним�є��олос��олови�ради.

Рішення�ради,�що�не�с�перечать�чинном��за�онодавств��та�стат�т��навчально-виховно�о��ом-

пле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�доводяться�в�7-денний�термін�до�відома�педа�о�ічно�о��оле�ти-

в�,��чнів,�бать�ів�або�осіб,�я�і�їх�замінюють,�та��ромадсь�ості.

У�разі�нез�оди�адміністрації�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�з�рішен-

ням�ради�створюється��з�одж�вальна��омісія,�я�а�роз�лядає�спірне�питання.

До�с�лад���омісії�входять�представни�и�ор�анів��ромадсь�о�о�самовряд�вання,�адміністра-

ції,�профспіл�ово�о��омітет��навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва.

6.4.5.�Очолює�рад��навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва��олова,�я�ий�оби-

рається�зі�с�лад��ради.

Голова�ради�може�б�ти�членом�педа�о�ічної�ради.

Головою�ради�не�мож�ть�б�ти�дире�тор�та�йо�о�заст�пни�и.

Для�вирішення�поточних�питань�рада�може�створювати�постійні�або�тимчасові��омісії�з�о�ре-

мих�напрямів�роботи.�С�лад��омісій�і�зміст�їх�роботи�визначаються�радою.

Члени�ради�мають�право�виносити�на�роз�ляд��сі�питання,�що�стос�ються�діяльності�навчаль-

но-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�пов’язаної�з�ор�анізацією�навчально-виховно-

�о�процес�,�проведенням�оздоровчих�та���льт�рно-масових�заходів.

6.4.6.�Рада�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва:�ор�анізов�є�ви�онання

рішень�за�альних�зборів�(�онференцій);

вносить�пропозиції�щодо�зміни�тип�,�стат�с�,�профільності�навчання,�вивчення�іноземних�мов�та

мов�національних�меншин;

спільно�з�адміністрацією�роз�лядає�і�затвердж�є�план�роботи�навчально-виховно�о��омпле�с�

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�та�здійснює��онтроль�за�йо�о�ви�онанням;

разом�з�адміністрацією�здійснює��онтроль�за�ви�онанням�стат�т��навчально-виховно�о��омпле�-

с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

роз�лядає�питання�режим��роботи�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

сприяє�форм�ванню�мережі��ласів�та�дош�ільних��р�п�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141

«ОРТ»�м.�Києва,�обґр�нтов�ючи�її�доцільність�в�ор�анах�ви�онавчої�влади�та�місцево�о�самовряд�-

вання;

приймає�рішення�спільно�з�педа�о�ічною�радою�про�представлення�до�на�ородження�вип�с�ни-

�ів�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�золотою�медаллю�«За�висо�і�дося�нен-

ня���навчанні»�або�срібною�медаллю�«За�дося�нення���навчанні»�та�про�на�ородження��чнів�похваль-

ними�листами�«За�висо�і�дося�нення���навчанні»�та�похвальними��рамотами�«За�особливі�дося�-

нення���вивченні�о�ремих�предметів»;

разом�із�педа�о�ічною�радою�визначає�доцільність�вибор��навчальних�предметів�варіативної�час-

тини�робочих�навчальних�планів,�врахов�ючи�можливості,�потреби��чнів,�а�та�ож�тенденції�розвит-

���ре�іон�,�с�спільства�і�держави;

по�одж�є�робочий�навчальний�план�на��ожний�навчальний�рі�;

засл�хов�є�звіт��олови�ради,�інформацію�дире�тора�та�йо�о�заст�пни�ів�з�питань�навчально-ви-

ховної�та�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності;�

бере��часть���засіданнях�атестаційної��омісії�з�метою�об�оворення�питань�про�присвоєння��валі-

фі�аційних��ате�орій��чителям;

виносить�на�роз�ляд�педа�о�ічної�ради�пропозиції�щодо�поліпшення�ор�анізації�поза�ласної�та�по-

заш�ільної�роботи�з��чнями;

вист�пає�ініціатором�проведення�добродійних�а�цій;

вносить�на�роз�ляд�педа�о�ічної�ради�та�відповідно�о�ор�ан���правління�освітою�пропозиції�що-

до�морально�о�і�матеріально�о�заохочення��часни�ів�навчально-виховно�о�процес�;

ініціює�роз�ляд��адрових�питань�та�бере��часть���їх�вирішенні�в�межах,�визначених�чинним�за�о-

нодавством�У�раїни;

сприяє�створенню�та�діяльності�центрів�дозвілля,�а�та�ож�зал�чає��ромадсь�ість,�бать�ів�(осіб,�я�і

їх�замінюють)�до��часті�в��ерівництві���рт�ами,�іншими�видами�поза�ласної�та�позаш�ільної�роботи,

до�проведення�оздоровчих�та���льт�рно-масових�заходів�з��чнями;

роз�лядає�питання�родинно�о�виховання;

бере��часть�за�з�одою�бать�ів�або�осіб,�я�і�їх�замінюють,�в�обстеженні�житлово-поб�тових��мов

�чнів,�я�і�переб�вають�в�несприятливих�соціально-е�ономічних��мовах;

сприяє�педа�о�ічній�освіті�бать�ів;

сприяє�поповненню�бібліотечно�о�фонд��та�передплаті�періодичних�видань;

роз�лядає�питання�здоб�ття�обов’яз�ової�за�альної�середньої�освіти��чнями;

ор�анізов�є��ромадсь�ий��онтроль�за�харч�ванням�і�медичним�обсл��ов�ванням��чнів;

роз�лядає�звернення��часни�ів�навчально-виховно�о�процес��з�питань�роботи�навчально-вихов-

но�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

може�створювати�постійні�або�тимчасові��омісії�з�о�ремих�напрямів�роботи.

С�лад��омісій�та�зміст�їх�роботи�визначаються�радою.

6.5.�При�навчально-виховном���омпле�сі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�за�рішенням�за�альних�зборів

(�онференції)�може�створюватися�і�діяти�пі�л�вальна�рада,��чнівсь�ий��омітет,�бать�івсь�ий��омі-

тет,�методичні�об’єднання,��омісії,�асоціації�тощо.

6.6.�Метою�діяльності�пі�л�вальної�ради�є�забезпечення�дост�пності�за�альної�середньої�освіти�для

всіх��ромадян,�задоволення�освітніх�потреб�особи,�зал�чення�широ�ої��ромадсь�ості�до�вирішення

проблем�навчання�і�виховання.

6.6.1.�Основними�завданнями�пі�л�вальної�ради�є:

сприяння�ви�онанню�за�онодавства�У�раїни�щодо�обов’яз�овості�повної

за�альної�середньої�освіти;

співпраця�з�ор�анами�ви�онавчої�влади,�ор�анізаціями,�підприємствами,��становами,�навчальни-

ми�за�ладами,�о�ремими��ромадянами,�спрямована�на�поліпшення��мов�навчання�і�виховання��ч-

нів���навчально-виховном���омпле�сі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

зміцнення�навчально-виробничої,�на��ової,�матеріально-технічної,���льт�рно-спортивної,��оре�-

ційно-відновної�та�лі��вально-оздоровчої�бази�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Ки-

єва;

ор�анізація�змістовно�о�дозвілля�та�оздоровлення��чнів,�педа�о�ічних�працівни�ів;

запобі�ання�дитячій�бездо�лядності;

стим�лювання�творчої�праці�педа�о�ічних�працівни�ів�та��чнів;

всебічне�зміцнення�зв’яз�ів�між�родинами��чнів�та�навчально-виховним��омпле�сом�№ 141�«ОРТ»

м.�Києва.

6.6.2.�Пі�л�вальна�рада�форм�ється�з�представни�ів�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�підпри-

ємств,��станов,�ор�анізацій,�навчальних�за�ладів,�о�ремих��ромадян,���том��числі�іноземних��рома-

дян.

Члени�пі�л�вальної�ради�обираються�на�за�альних�зборах�(�онференції)�навчально-виховно�о��ом-

пле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�шляхом��олос�вання�простою�більшістю��олосів.

Члени�пі�л�вальної�ради�працюють�на��ромадсь�их�засадах.

Не�доп�с�ається�втр�чання�членів�пі�л�вальної�ради�в�навчально-виховний�процес�(відвід�вання

�ро�ів�тощо)�без�з�оди�дире�тора�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва.

У�випад�ах,��оли�хтось�із�членів�пі�л�вальної�ради�виб�ває,�на�за�альних�зборах�(�онференції)�на

йо�о�місце�обирається�інша�особа.

6.6.3.�Пі�л�вальна�рада�діє�на�засадах:

пріоритет��прав�людини,��армонійно�о�поєднання�інтересів�особи,�с�спільства,�держави;

дотримання�вимо��за�онодавства�У�раїни;

самовряд�вання;

�оле�іальності��хвалення�рішень;

добровільності�і�рівноправності�членства;

�ласності.

Робота�пі�л�вальної�ради�план�ється�довільно.�Кіль�ість�засідань�визначається�їх�доцільністю,�але,

я��правило,�не�менш�ніж�чотири�рази�на�рі�.

Позачер�ові�засідання�мож�ть�проводитись�та�ож�на�вимо���третини�і�більше�її�членів.

Засідання�пі�л�вальної�ради�є�правочинним,�я�що�на�ньом��прис�тні�не�менше�двох�третин�її�чле-

нів.

Рішення�пі�л�вальної�ради�приймається�простою�більшістю��олосів.

Рішення�пі�л�вальної�ради�в�7-денний�термін�доводяться�до�відома��оле�тив��навчально-вихов-

но�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�бать�ів,��ромадсь�ості.�Їх�ви�онання�ор�анізов�ється�члена-

ми�пі�л�вальної�ради.
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6.6.4.�Очолює�пі�л�вальн��рад���олова,�я�ий�обирається�шляхом��олос�вання�на�її�засіданні�з

числа�членів�пі�л�вальної�ради.

З�числа�членів�пі�л�вальної�ради�та�ож�обираються�заст�пни��та�се�ретар.

Голова�пі�л�вальної�ради:

с�ли�ає�і��оордин�є�робот��пі�л�вальної�ради;

�от�є�і�проводить�засідання,�затвердж�є�рішення�пі�л�вальної�ради;

визначає�ф�н�ції�заст�пни�а,�се�ретаря�та�інших�членів;

представляє�пі�л�вальн��рад��в��становах,�підприємствах�та�ор�анізаціях�з�питань,�віднесених

до�її�повноважень.

Голова�пі�л�вальної�ради�має�право�деле��вати�свої�повноваження�членам�пі�л�вальної�ради.

6.6.5.�Пі�л�вальна�рада�має�право:

вносити�на�роз�ляд�ор�анів�ви�онавчої�влади,�дире�тора�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141

«ОРТ»�м.�Києва,�за�альних�зборів�(�онференції)�пропозиції�щодо�зміцнення�матеріально-технічної,

навчально-виробничої,�на��ової,���льт�рно-спортивної,��оре�ційно-відновної�та�лі��вально-оздо-

ровчої�бази�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

зал�чати�додат�ові�джерела�фінанс�вання�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Ки-

єва;

вживати�заходи�до�зміцнення�матеріально-технічної�і�навчально-методичної�бази�навчально-

виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;

стим�лювати�творч��працю�педа�о�ічних�працівни�ів,��чнів;

брати��часть���роз�ляді�звернень��ромадян�з�питань,�що�стос�ються�роботи�навчально-вихов-

но�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва,�з�метою�сприяння�їх�вирішенню���встановленом��поряд-

��;

створювати��омісії,�ініціативні��р�пи,�до�с�лад��я�их�входять�представни�и��ромадсь�ості,�пе-

да�о�ічно�о��оле�тив�,�бать�и�або�особи,�я�і�їх�замінюють,�представни�и��чнівсь�о�о�самовряд�-

вання.

6.7.�В�роботі�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�мож�ть�брати��часть�пред-

ставни�и�Посольства�Держави�Ізраїль�в�У�раїні,�Міністерства�освіти�Держави�Ізраїль,�Всесвітній

ОРТ�(Швейцарія)�в�межах,�визначених�за�онодавством�У�раїни�та�відповідними���одами.

6.8.�Учнівсь�і�збори�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�(�лас�) —��оле�-

тивний�ор�ан��чнівсь�о�о�самовряд�вання.

Учнівсь�і�збори�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�(�лас�)�обирають�ор�а-

ни��чнівсь�о�о�самовряд�вання�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�(�лас�),�ви-

с�вають�своїх�представни�ів�для��часті�в�роботі�ор�анів��ромадсь�о�о�самовряд�вання,�об�оворю-

ють�питання�ор�анізації�навчання,�діяльності�і�дозвілля��чнівсь�о�о��оле�тив�.

6.9.�Бать�івсь�і�збори�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�(дош�ільної��р�-

пи,��лас�):

обирають�ор�ани�бать�івсь�о�о�самовряд�вання;

обирають�своїх�представни�ів�для��часті�в�роботі��ромадсь�о�о�самовряд�вання�навчально-ви-

ховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;�

зал�чають�бать�ів�до��часті�в��ерівництві���рт�ами�та�іншими�видами�поза�ласної�та�позаш�іль-

ної�роботи;

виносять�на�роз�ляд�педа�о�ічної�ради,�дире�тора�та�йо�о�заст�пни�ів�пропозиції�щодо�ор�ані-

зації�навчально-виховно�о�процес��в�дош�ільній��р�пі,��ласі�та�навчально-виховном���омпле�сі

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва;�запрош�ють�педа�о�а —�вихователя,�вчителів,�інших�працівни�ів�началь-

но�о�за�лад�,�представни�ів�державних�ор�анів��правління,�адміністрації�навчально-виховно�о

�омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�для�об�оворення�стан��та�перспе�тив�роботи,�а�та�ож�роз’яс-

нення�з�о�ремих�питань,�що�т�рб�ють�бать�ів.

VII.�Фінансово-�осподарсь�а�діяльність�та�матеріально-технічна�база

7.1.�Матеріально-технічна�база�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�в�лючає

б�дівлі,�спор�ди,�землю,��ом�ні�ації,�обладнання,�транспортні�засоби,�сл�жбове�житло,�інші�ма-

теріальні�цінності,�вартість�я�их�відображено���балансі�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141

«ОРТ»�м.�Києва�або�централізованої�б�х�алтерії,�я�а�йо�о�обсл��ов�є.

7.2.�Майно�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�належить�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�за�ріплене�за�ним�на�праві�оперативно�о��прав-

ління.

7.3.�Вил�чення�основних�фондів,�оборотних��оштів�та�іншо�о�майна�навчально-виховно�о��ом-

пле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�проводиться�лише���випад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�ра-

їни.�Збит�и,�завдані�навчально-виховном���омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�внаслідо��пор�шен-

ня�йо�о�майнових�прав�іншими�юридичними�та�фізичними�особами,�відш�одов�ються�відповідно

до�за�онодавства�У�раїни.

7.4.�Для�забезпечення�навчально-виховно�о�процес��база�навчально-виховно�о��омпле�с�

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�с�ладається�із�і�рових�та�спальних��імнат,�навчальних��абінетів,�лаборато-

рії�інформаційних�техноло�ій,�спортивно�о�зал�,�а�тово�о�зал�,�бібліоте�и,�архів�,�медично�о��а-

бінет�,��абінетів��омп’ютерних�техноло�ій,�їдальні�та�б�фет�,�приміщення�для�інженерно-технічно-

�о�та�навчально-допоміжно�о�персонал�,�спортивно�о�та�і�рово�о�майданчи�ів,��імнати�психоло-

�ічно�о�розвантаження�тощо.

7.5.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�може�придбавати�й�оренд�вати�не-

обхідні�йом��обладнання�та�інші�матеріальні�рес�рси,��орист�ватись�посл��ами�б�дь-я�о�о�підпри-

ємства,��станови,�ор�анізації�або�фізичної�особи�в��становленом��поряд���для�дося�нення�мети

своєї�діяльності.

7.6.�Фінансово-�осподарсь�а�діяльність�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва

здійснюється�на�основі�йо�о��ошторис�.

7.7.�Фінанс�вання�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здійснюється�за�ра-

х�но���оштів�бюджет��міста�Києва�та�може�здійснюватися�та�ож�за�рах�но��додат�ових�джерел

фінанс�вання,�не�заборонених�за�онодавством�У�раїни.

7.8.�Додат�овими�джерелами�форм�вання��оштів�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»

м.�Києва�є:

�ошти,�отримані�за�надання�освітніх�посл�����встановленом��поряд��;�

�ошти���манітарної�допомо�и;

добровільні��рошові�внес�и,��ранти�та�дар�н�и,�матеріальні�цінності�підприємств,��станов,�ор-

�анізацій�та�о�ремих��ромадян;�

�редити�бан�ів;�

інші�надходження.

7.9.�Б�х�алтерсь�ий�облі��здійснюється�через�централізован��б�х�алтерію��правління�освіти

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

7.10.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�має�право�ви�лючно�за�з�одою�влас-

ни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�відч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�надавати�в�оренд�

або�в�безоплатне��орист�вання�(позич��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�ін-

вентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

7.11.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здійснює�оперативний�та�б�х�алтер-

сь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд-

��,�встановленом��чинним�за�онодавством�У�раїни.�Фінансова�звітність�навчально-виховно�о

�омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�надається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

ном��поряд��.

7.12.�Ведення�діловодства,�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності���навчально-виховном���ом-

пле�сі�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�здійснюється�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

VIII.�Міжнародне�співробітництво

8.1.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�є�правонаст�пни�ом�Техноло�ічно-

�о�ліцею�«ОРТ»�(«Освітні�рес�рси�та�техноло�ічний�тренін�»)�м.�Києва�в�частині�У�оди�про�співро-

бітництво�в��ал�зі�освіти�між�Кабінетом�Міністрів�У�раїни�та�Урядом�Держави�Ізраїль�від�09��віт-

ня�2000�ро���та�Меморанд�м��між�Всесвітньою�Спіл�ою�ОРТ�(«Освітні�рес�рси�і�техноло�ічний�тре-

нін�»)�і�Міністерством�освіти�і�на��и�У�раїни�про�співпрацю�в��ал�зі�повної�середньої�і�професій-

но-технічної�освіти�від�08�серпня�2000�ро��,���відповідності�до�я�их�б�ло�створено�Техноло�ічний

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

8.2.�Сприяння�розвит���прое�тів�Всесвітньо�о�ОРТ���навчально-виховном���омпле�сі�№ 141

«ОРТ»�м.�Києва�визначається�відповідним�до�овором.

8.3.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�за�наявності�належної�матеріально-

технічної�та�соціально-��льт�рної�бази,�власних�надходжень�має�право�проводити�міжнародний

�чнівсь�ий�та�педа�о�ічний�обмін���рам�ах�освітніх�про�рам,�прое�тів,�встановлювати�відповідно

до�за�онодавства�прямі�зв’яз�и�з�міжнародними�ор�анізаціями�та�освітніми�асоціаціями.

8.4.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�має�право�відповідно�до�чинно�о

за�онодавства���ладати���оди�про�співробітництво�з�навчальними�за�ладами,�на��овими��ста-

новами,�підприємствами,�ор�анізаціями,��ромадсь�ими�об’єднаннями�інших��раїн.

8.5.�Участь�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141»ОРТ»�м.�Києва���міжнародних�про�рамах,

прое�тах,��чнівсь�их�та�педа�о�ічних�обмінах�здійснюється���встановленом��поряд��.

IX.�Державний��онтроль�за�діяльністю�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва

9.1.�Державний��онтроль�за�діяльністю�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва

здійснюють�державні�ор�ани�влади�відповідно�до�повноважень,�визначених�за�онодавством�У�ра-

їни.

9.2.�Основною�формою�державно�о��онтролю�за�діяльністю�навчально-виховно�о��омпле�с�

№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�є�державна�атестація,�я�а�проводиться�не�рідше,�ніж�один�раз�на�10�ро-

�ів,���встановленом��поряд��.

X.�Розроб�а�та�внесення�змін�до�стат�т�

Зміни�до�цьо�о�стат�т��вносяться�в�том��ж�поряд��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

XI.�Припинення�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва

11.1.�Рішення�про�припинення�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�прий-

має�Київсь�а�місь�а�рада�або�с�д.�Припинення�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.

Києва�відб�вається�шляхом�лі�відації�або�реор�анізації�(злиття,�приєднання,�поділ�,�перетворен-

ня).

11.2.�Припинення�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�Київсь�ою�місь�ою

радою�здійснюється�з��рах�ванням:

У�оди�про�співробітництво�в��ал�зі�освіти�між�Кабінетом�Міністрів�У�раїни�та�Урядом�Держави

Ізраїль�від�09��вітня�2000�ро��;

Меморанд�м��між�Всесвітнім�ОРТ�(«Освітні�рес�рси�і�техноло�ічний�тренін�»)�і�Міністерством

освіти�і�на��и�У�раїни�про�співпрацю�в��ал�зі�повної�середньої�і�професійно-технічної�освіти�від

08�серпня�2000�ро��.

11.3.�У�випад���реор�анізації�навчально-виховно�о��омпле�с��№ 141�«ОРТ»�м.�Києва�йо�о�пра-

ва�та�обов’яз�и�переходять�правонаст�пни�ові.

11.4.�При�припиненні�навчально-виховно�о��омпле�с��N�141�«ОРТ»�м.�Києва��чням�та�вихо-

ванцям,�я�і�навчалися�в�ньом�,�повинна�б�ти�забезпечена�можливість�продовження�навчання

відповідно�до�чинно�о�за�онодавства.

11.5.�При�реор�анізації�і�лі�відації�за�лад��працівни�ам,�я�і�звільняються,��арант�ється�додер-

жання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодавства�У�раїни.

11.6.�У�разі�реор�анізації�за�лад��йо�о�права�і�обов’яз�и�переходять�до�йо�о�правонаст�пни-

�а.

11.7.�Майно�та��ошти,�що�залишились�після�лі�відації,�ви�ористов�ється�за�в�азів�ою�власни-

�а�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

11.8.�За�лад�припиняється�з�дня�внесення�запис��про�йо�о�припинення�до�Єдино�о�держав-

но�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб-підприємців.
Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28 січня 2015 року № 60/925 

«Про бюджет міста Києва на 2015 рік»
Рішення Київської міської ради № 941/1805 від 3 вересня 2015 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2015 № 827 «Про схвален&
ня проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січ&
ня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ди�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про

бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�»�та�і�змі-

ни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«23 172 015,65»,

«21� 358 186,0»� замінити� цифрами

«24 856 363,05»,�«23 042 533,4»�відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«22 972 779,06»,

«18 639 339,35»,�«4 333 439,71»�замінити�циф-

рами� «24 157 126,46»,� «19 464 377,65»,

«4 692 748,81»�відповідно.

1.1.3.�У�підп�н�ті�1.4�цифри�«200 736,59»,

«2 718 846,65»�замінити�цифрами�«700 736,59»,

«З�578 155,75»�відповідно.

1.1.4.�У�підп�н�ті�1.5�цифри�«2 518 110,06»

замінити�цифрами�«2 877 419,16».

1.2.�У�п�н�ті�2�цифри�«18 639 339,35»,

«4 333 439,71»� замінити� цифрами

«19 464 377,65»,�«4 692 748,81»�відповідно.

1.3.�У�п�н�ті�9�цифри�«30 000,0»�замінити

цифрами�«69 415,3».

1.4.�У�п�н�ті�11�цифри�«8 226 375,8»�замі-

нити�цифрами�«8 743 659,97».

1.5.�У�п�н�ті�12�цифри�«14 250 000,0»�замі-

нити�цифрами�«18 915 300,0».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1,

2,�3,�5,�6,�7�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2015�рі�».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно�о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення����азе-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»���десяти-

денний�термін�з�дня�йо�о�прийняття.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�оно-

мічно�о�розвит��.
Київський міський голова

В. Кличко
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Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

07�вересня�2015�р.�за�№ 135/1246

Про внесення змін до тарифів на послуги з вивезення твердих
побутових відходів з урахуванням операцій поводження

з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження, захоронення)

Розпорядження № 793 від 14 серпня 2015 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово&комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з виве&
зення побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєс&
трацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�тарифів�на�посл��и�з�ви-

везення�твердих�поб�тових�відходів�з��рах�-

ванням�операцій�поводження�з�поб�товими�від-

ходами�(збирання,�перевезення,�знеш$оджен-

ня,�захоронення),�встановлених�розпоряджен-

ням�ви$онавчо�о�ор�ан��Київсь$ої�місь$ої�ра-

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

від�02�березня�2015�ро$��№ 186,�зареєстро-

ваним�в�Головном��територіальном���правлін-

ні�юстиції���місті�Києві�06�березня�2015�ро$�

за�№ 42/1153,�ви$лавши�їх���новій�реда$ції,�що

додається.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

3.�Контроль�за�ви$онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по$ласти�на�заст�пни$ів��олови�Київсь$ої

місь$ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз$ів.
Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

07�вересня�2015�р.�за�№ 135/1246

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви$онавчо�о�ор�ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�

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

«02»�березня�2015�ро$��№ 186

(��реда$ції�розпорядження�ви$онавчо�о

ор�ан��Київсь$ої�місь$ої�ради

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

від�14�серпня�2015�ро$��№ 793)

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 
з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами 

(збирання, перевезення,знешкодження, захоронення)

№ з/п Суб'єкт господарювання

Населення Бюджетні установи Інші споживачі

грн за 1 куб.м

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА
АЛЬТФАТЕР КИЇВ"

57,61 69,13 62,39 74,87 74,28 89,14

2. Комунальне підприємство
"Автотранспортне підприємство
Шевченківського району"

54,79 65,75 57,65 69,18 68,63 82,36

3. ТОВ               "ФІРМА "ВОЛОДАРBРОЗ" 52,08 62,50 60,90 73,08 72,50 87,00

4. ТОВ               "Крамар Рісайклінг" 53,61 64,33 60,46 72,55 71,98 86,38

5. ТОВ "СЕЛТІК" 55,82 66,98 62,65 75,18 74,59 89,51

6. ТОВ"СПЕЦКОМУНBТЕХНІКА" 56,99 68,39 63,08 75,70 75,10 90,12

7. ПрАТ "Київспецтранс" 56,48 67,78 62,56 75,07 74,48 89,38

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

07�вересня�2015�р.�за�№ 130/1241

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво
теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 

з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води та вартість витрат з проведення періодичної 

повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку
теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»
Розпорядження № 794 від 14 серпня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово&комунальні послуги», постанов Кабінету Мі&
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово&комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав&
ну реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою вста&
новлення економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«НОВОБУДОВА»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«НОВОБУДОВА»,�що�до-

даються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«НОВОБУДОВА»,�що�додаю-

ться.

4.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�центра-

лізовано�о�опалення�і�централізовано�о�поста-

чання��арячої�води,�що�надаються�ТОВАРИ-

СТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«НОВОБУДОВА»,�я$�ви$онавцем�цих�посл��,

що�додаються.

5.�Встановити�вартість�витрат�з�проведен-

ня�періодичної�повір$и,�обсл��ов�вання�і�ре-

монт��$вартирних�засобів�облі$��теплової�енер-

�ії,���том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�ван-

ня�та�монтаж�після�повір$и,�що�нарахов�ють-

ся�ТОВАРИСТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«НОВОБУДОВА»,�я$�ви$онавцем

посл���з�централізовано�о�опалення,�що�до-

даються.

6.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

7.�Контроль�за�ви$онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по$ласти�на�заст�пни$ів��олови�Київ-

сь$ої�місь$ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз$ів.
Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

07�вересня�2015�р.�за�№ 130/1241

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви$онавчо�о�ор�ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�

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

14�серпня�2015�ро$��№ 794

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВОБУДОВА»
№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 487,16 584,59
2. Бюджетні установи 1163,63 1396,36

3. Інші споживачі (крім населення) 1163,63 1396,36

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

07�вересня�2015�р.�за�№ 131/1242

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви$онавчо�о�ор�ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�

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

14�серпня�2015�ро$��№ 794

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»

№
п/п

Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 479,47 575,36

2. Бюджетні установи 1155,94 1387,13

3. Інші споживачі (крім населення) 1155,94 1387,13

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

07�вересня�2015�р.�за�№ 132/1243

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви$онавчо�о�ор�ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�

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

14�серпня�2015�ро$��№ 794

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»
№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 7,69 9,23

2. Бюджетні установи 7,69 9,23

3. Інші споживачі (крім населення) 7,69 9,23

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

07�вересня�2015�р.�за�№ 133/1244

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви$онавчо�о�ор�ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�

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

14�серпня�2015�ро$��№ 794
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Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА», як виконавцем цих послуг

Грудень 44,80

Січень 44,80

Лютий 44,80

Березень 44,80

Квітень 22,40

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової
енергії, грн з ПДВ

Жовтень 22,40
Листопад 44,80

Приміт$а:

Вартість�витрат�з�проведення�періодичної�повір$и,�обсл��ов�вання�і�ремонт��$вартирних

засобів�облі$��теплової�енер�ії,���том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та�монтаж�після

повір$и,�нарахов�ються���с$ладі�посл��и�з�централізовано�о�опалення�щомісяця�протя�ом

опалювально�о�сезон��споживачам,�$вартири�я$их�обладнані�$вартирними�засобами�облі$�

теплової�енер�ії�залежно�від�$іль$ості�та$их�засобів�облі$��шляхом�додавання�плати�за�проведення

періодичної�повір$и,�обсл��ов�вання�і�ремонт��$вартирних�засобів�облі$��теплової�енер�ії�до

за�альної�вартості�посл���з�централізовано�о�опалення.
Керівник апарату В. Бондаренко

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з пдв

1. Централізоване опалення при наявності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

B населення 1 Гкал 597,67

2. Централізоване постачання гарячої води за
умови підключення рушникосушильників
до системи гарячого водопостачання:

B населення 1 куб. м 38,22

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

07�вересня�2015�р.�за�№ 134/1245

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви$онавчо�о�ор�ан��Київсь$ої�місь$ої�ради�

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

14�серпня�2015�ро$��№ 794

Вартість витрат з проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі 

їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховуються
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА», 

як виконавцем послуг з централізованого опалення

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�РАДА

ОГОЛОШУЄ�ПОШУК�КАНДИДАТІВ�У�ПРИСЯЖНІ

Солом’янсь�о о,�Шевчен�івсь�о о,�Оболонсь�о о,�Печерсь�о о,�Дарниць�о о,�

Деснянсь�о о,�Подільсь�о о�районних

с.дів�міста�Києва

Я$що�Ви�постійно�проживаєте�на�території,�на

я$��поширюється�юрисди$ція�відповідно�о�район-

но�о�с�д��міста�Києва,�та�виявили�бажання�б�-

ти�присяжним,�просимо�подавати�до$�менти

до�районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції�(за�місцем�проживання)�або�до�Київсь$ої

місь$ої�ради�за�адресою:�в�л.�Хрещати$,�36,

$аб.�104�а�($анцелярія)�та$і�до$�менти:

1.�Власнор�чно�написан��заяв��про�в$лю-

чення�до�спис$��присяжних�районно�о�с�д�

міста�Києва�(див.�зразо$).

2.�Ксеро$опію�паспорта��ромадянина�У$ра-

їни�(1 —�2�сторін$и�та�сторін$а�з�інформацією

про�останнє�місце�реєстрації�/проживання�$ан-

дидата).

3.�До$�мент,�що�підтвердж�є�відс�тність�с�-

димостей.

4.�До$�мент,�що�підтвердж�є�відс�тність�хро-

нічних�психічних�чи�інших�захворювань,�що�пе-

реш$оджають�ви$онанню�обов’яз$ів�присяж-

но�о.

Довід$и�за�телефоном:�(044)�202-70-89,

еле$тронна�адреса�для�лист�вання:

2027089@ukr.net,�lawkom@kmr.gov.ua.

Довід�ова�інформація:

Хто�може�стати�присяжним?

Відповідно�до�За$он��У$раїни�«Про�с�до�ст-

рій�і�стат�с�с�ддів»�присяжним�може�б�ти�об-

раний��ромадянин�У$раїни,�я$ий�дося��30�ро-

$ів�і�постійно�проживає�на�території,�на�я$��по-

ширюється�юрисди$ція�відповідно�о�с�д�.

Хто�не�може�б.ти�присяжним?

Присяжними�не�мож�ть�б�ти��ромадяни,�я$і:

1)�визнані�с�дом�обмежено�дієздатними�або

недієздатними;

2)�мають�хронічні�психічні�чи�інші�захворюван-

ня,�що�переш$оджають�ви$онанню�обов’яз$ів

народно�о�засідателя,�присяжно�о;

3)�мають�незнят��чи�непо�ашен��с�димість;

4)�є�народними�деп�татами�У$раїни,�члена-

ми�Кабінет��Міністрів�У$раїни,�с�ддями,�про-

$�рорами,�працівни$ами�ор�анів�вн�трішніх

справ�та�інших�правоохоронних�ор�анів,�війсь-

$овосл�жбовцями,�працівни$ами�апаратів�с�дів,

іншими�державними�сл�жбовцями,�посадови-

ми�особами�місцево�о�самовряд�вання,�адво-

$атами,�нотарі�сами,�членами�Вищої�$валіфі$а-

ційної�$омісії�с�ддів�У$раїни,�Вищої�ради�юс-

тиції;

5)�на�я$их�протя�ом�останньо�о�ро$��на$ла-

далося�адміністративне�стя�нення�за�вчинен-

ня�$ор�пційно�о�правопор�шення;

6)�дося�ли�шістдесяти�п’яти�ро$ів;

7)�не�володіють�державною�мовою.

Особа,�в�лючена�до�спис���народних�за-

сідателів,�не�може�зал�чатися�до�роз�ля-

д��справи�я��присяжний�і�навпа�и

Я�а�.часть�присяжно о�.��римінальном.

с.дочинстві?

Кримінальне�провадження�в�с�ді�першої�ін-

станції�щодо�злочинів,�за�вчинення�я$их�перед-

бачено�довічне�позбавлення�волі,�здійснюєть-

ся�$оле�іально�с�дом���с$ладі�трьох�професій-

них�с�ддів,�а�за�$лопотанням�обвин�вачено-

�о —�с�дом�присяжних���с$ладі�двох�профе-

сійних�с�ддів�та�трьох�присяжних.�Криміналь-

не�провадження�стосовно�$іль$ох�обвин�ваче-

них�роз�лядається�с�дом�присяжних�стосовно

всіх�обвин�вачених,�я$що�хоча�б�один�з�них�за-

явив�$лопотання�про�та$ий�роз�ляд.�Визначає

присяжних�для��часті���справі�автоматизова-

на�система�до$�ментообі���с�д�.�Всі�питання,

пов’язані�з�с�довим�роз�лядом,�$рім�о$ремо

визначено�о�питання,�с�дді�і�присяжні�виріш�-

ють�спільно.

Гарантії�прав�присяжних

Присяжним�за�час�ви$онання�ними�обов’яз-

$ів���с�ді�в�поряд$�,�встановленом��Кабінетом

Міністрів�У$раїни,�виплач�ється�вина�орода.�Їм

відш$одов�ються�витрати�на�проїзд�і�найман-

ня�житла,�а�та$ож�виплач�ються�добові.�Зазна-

чені�виплати�здійснюються�територіальними

�правліннями�Державної�с�дової�адміністрації

У$раїни�за�рах�но$�$оштів�Державно�о�бюдже-

т��У$раїни.

За�присяжними�на�час�ви$онання�ними�обо-

в’яз$ів���с�ді�за�місцем�основної�роботи�збе-

рі�аються�всі��арантії�та�піль�и,�передбачені

за$оном.�Час�ви$онання�присяжним�обов’яз-

$ів���с�ді�зарахов�ється�до�всіх�видів�тр�дово-

�о�стаж�.�На�присяжних�поширюються��аран-

тії�незалежності�і�недотор$анності�с�ддів,��ста-

новлені�за$оном,�на�час�ви$онання�ними�обо-

в’яз$ів�із�здійснення�правос�ддя.

З�Р�А�З�О�К���З�А�Я�В�И

Київсь$а�місь$а�рада

Іванен$а�Івана�Івановича

01044,�м.�Київ,�в�л.�Прорізна,�15,�$в.�4

(постійне	місце	проживання)

067-000-00-00

(�онта�тний	номер	телефон�)

Заява

Прош��обрати�мене�до�с$лад��присяжних�Подільсь$о�о�районно�о�с�д��м.�Києва.�Інформ�ю,

що�обставини,�я$і��неможливлюють�мою��часть���здійсненні�правос�ддя�відс�тні.

Надаю�з�од��на�ви$ористання�моїх�персональних�даних�відповідно�до�За$он��У$раїни�«Про

захист�персональних�даних».

Додат$и�на�___�ар$.

дата� підпис

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�РАДА

ОГОЛОШУЄ�ПОШУК�КАНДИДАТІВ�У�НАРОДНІ�ЗАСІДАТЕЛІ

ГОЛОСІЇВСЬКОГО�ТА�СВЯТОШИНСЬКОГО�РАЙОННИХ�СУДІВ�МІСТА�КИЄВА

Я$що�Ви�постійно�проживаєте�на�території,
на�я$��поширюється�юрисди$ція�Голосіївсь$о-
�о�чи�Святошинсь$о�о�районно�о�с�д��міста
Києва,�та�виявили�бажання�б�ти�народним�за-
сідателем,�просимо�подавати�до$�менти�до
районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації
(за�місцем�проживання)�або�до�Київсь$ої�місь-
$ої�ради�за�адресою:�в�л.�Хрещати$,�36,�$аб.
104�а�($анцелярія)�та$і�до$�менти:
1.�Власнор�чно�написан��заяв��про�в$лю-

чення�до�спис$��народних�засідателів�Голосі-
ївсь$о�о�чи�Святошинсь$о�о�районно�о�с�д�
міста�Києва�(див.�зразо$).
2.�Ксеро$опії�паспорта��ромадянина�У$ра-

їни�(1 —�2�сторін$и�та�сторін$а�з�інформацією
про�останнє�місце�реєстрації�/проживання�$ан-
дидата).
3.�До$�мент,�що�підтвердж�є�відс�тність�с�-

димостей.
4.�До$�мент,�що�підтвердж�є�відс�тність�хро-

нічних�психічних�чи�інших�захворювань,�що�пе-
реш$оджають�ви$онанню�обов’яз$ів�присяж-
но�о.
Довід$и�за�телефоном:�(044)�202-70-89,
еле$тронна�адреса�для�лист�вання:�
2027089@ukr.�net.

Довід�ова�інформація:
Хто�може�стати�народним�засідателем?
Відповідно�до�За$он��У$раїни�«Про�с�до�ст-

рій�і�стат�с�с�ддів»�присяжним�може�б�ти�об-
раний��ромадянин�У$раїни,�я$ий�дося��30�ро-
$ів�і�постійно�проживає�на�території,�на�я$��по-
ширюється�юрисди$ція�відповідно�о�с�д�.

Хто�не�може�б.ти�народним�засідате-
лем?
Народними�засідателями�не�мож�ть�б�ти

�ромадяни,�я$і:
1)�визнані�с�дом�обмежено�дієздатними�або

недієздатними;
2)�мають�хронічні�психічні�чи�інші�захворю-

вання,�що�переш$оджають�ви$онанню�обов’яз-
$ів�народно�о�засідателя,�присяжно�о;
3)�мають�незнят��чи�непо�ашен��с�димість;
4)�є�народними�деп�татами�У$раїни,�члена-

ми�Кабінет��Міністрів�У$раїни,�с�ддями,�про-
$�рорами,�працівни$ами�ор�анів�вн�трішніх
справ�та�інших�правоохоронних�ор�анів,�вій-
сь$овосл�жбовцями,�працівни$ами�апаратів
с�дів,�іншими�державними�сл�жбовцями,�по-
садовими�особами�місцево�о�самовряд�ван-
ня,�адво$атами,�нотарі�сами,�членами�Вищої

$валіфі$аційної�$омісії�с�ддів�У$раїни,�Вищої
ради�юстиції;
5)�на�я$их�протя�ом�останньо�о�ро$��на$ла-

далося�адміністративне�стя�нення�за�вчинен-
ня�$ор�пційно�о�правопор�шення;
6)�дося�ли�шістдесяти�п’яти�ро$ів;
7)�не�володіють�державною�мовою.
Особа,�в�лючена�до�спис���присяжних,

не� може� зал�чатися� до� роз�ляд�� справи

я��народний�засідатель.

Я�і�права�та�обов’яз�и�народно о�засі-
дателя?
Народні�засідателі�бер�ть��часть���цивіль-

ном��с�дочинстві�по�справах,�що�роз�ляда-
ються�по�процед�рі�о$ремо�о�провадження.
С$лад�с�д��при�роз�ляді�та$их�справ�с$ла-

дає�один�професійний�с�ддя�та�двоє�народ-
них�засідателів,�я$і�при�здійсненні�правос�д-
дя�$орист�ються�всіма�правами�с�дді.�В�по-
ряд$��о$ремо�о�провадження�с�д�народних
засідателів�роз�лядає�справи�про:
— обмеження�цивільної�дієздатності�фізич-

ної�особи,�визнання�фізичної�особи�недієздат-
ною�та�поновлення�цивільної�дієздатності�фі-
зичної�особи;
— визнання�фізичної�особи�безвісно�відс�т-

ньою�чи�о�олошення�її�померлою;
— �синовлення;
— надання�особі�психіатричної�допомо�и�в

прим�совом��поряд$�;
— прим�сов���оспіталізацію�до�протит�бер-

$�льозно�о�за$лад�.
Гарантії�прав�народних�засідателів
Присяжним�за�час�ви$онання�ними�обов’яз-

$ів���с�ді�в�поряд$�,�встановленом��Кабінетом
Міністрів�У$раїни,�виплач�ється�вина�орода.
Їм�відш$одов�ються�витрати�на�проїзд�і�най-
мання�житла,�а�та$ож�виплач�ються�добові.
Зазначені�виплати�здійснюються�територіаль-
ними��правліннями�Державної�с�дової�адмі-
ністрації�У$раїни�за�рах�но$�$оштів�Державно-
�о�бюджет��У$раїни.
За�народними�засідателями�на�час�ви$онан-

ня�ними�обов’яз$ів���с�ді�за�місцем�основної
роботи�збері�аються�всі��арантії�та�піль�и,�пе-
редбачені�за$оном.�Час�ви$онання�присяжним
обов’яз$ів���с�ді�зарахов�ється�до�всіх�видів
тр�дово�о�стаж�.�На�народних�засідателів�по-
ширюються��арантії�незалежності�і�недото-
р$анності�с�ддів,��становлені�за$оном,�на�час
ви$онання�ними�обов’яз$ів�із�здійснення�пра-
вос�ддя.

З�Р�А�З�О�К���З�А�Я�В�И

Київсь$а�місь$а�рада

Іванен$а�Івана�Івановича

01044,�м.�Київ,�в�л.�Прорізна,�15,�$в.�4
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Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïîâòîðíèé ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿

Îá’ºêò ¹ 1.
Íàçâà îá’ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 144,30 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, áóë. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 22, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü¹ 142) ïëîùåþ 144,30 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 3 045 500,00 ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 609 100,00 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 3 654 600 (òðè ì³ëüéîíè

ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì

ÏÄÂ — 365 460,00 ãðèâåíü.
Îá’ºêò ¹2.
Íàçâà îá’ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 138,30 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Áëþõåðà Âàñèëÿ, 12, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 11 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 142)

ïëîùåþ 138,30 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 2 022 400,00 ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 404 480,00 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 2 426 880 (äâà ì³ëüéîíè

÷îòèðèñòà äâàäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì

ÏÄÂ: 242 688,00 ãðèâåíü.
Îá’ºêò ¹ 3.
Íàçâà îá’ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 62,60 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 68, ë³ò. “Á”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ

æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 8 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 77)

ïëîùåþ 62,60 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 1 213 900,00 ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 242 780,00 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 456 680 (îäèí ì³ëüéîí

÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ:

145 668,00 ãðèâåíü.Áóäèíîê,â ÿêîìóðîçòàøîâàíèé îá’ºêòïðèâàòèçàö³¿,
çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ (ð³øåííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó â³ä 27.01.1970 ¹ 159).

Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ïîïåðåäí³é
äîãîâ³ð ïðî óêëàäàííÿ â ìàéáóòíüîìó îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá’ºêò
ïðèâàòèçàö³¿.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó
ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2.Âñ³ âèòðàòè,ïîâ’ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ —ïðîäàæó
îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿,éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð
íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðî-
âåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿
á³ðæ³ “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïå-
ðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá’ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 09 æîâòíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”. Ïî÷àòîê î
10.00 (îá’ºêò ¹ 1), îá 11.00 (îá’ºêò ¹ 2), î 12.00 (îá’ºêò ¹ 3).

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêò³â
ïðèâàòèçàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,ì.Êè¿â,âóë.Îëüæè÷à,
13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”, â ïîíåä³ëîê
— ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï’ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00
äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ
íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî Öåíòðà
“Ãîëîñ³ºâî”ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì.Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767,êîä ªÄÐÏÎÓ:
32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè”.

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ íà
ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî Öåíòðà
“Ãîëîñ³ºâî”ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì.Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767,êîä ªÄÐÏÎÓ:
32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè”.

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³
êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòàìè ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñàìè
¿õ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ. Äîêóìåíòè ùîäî îá’ºêò³â ïðèâàòèçàö³¿
ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
(www.gukv.gov.ua/âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ/).

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè”, òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044)
440-05-12.

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.Îðåíäîäàâåöü—Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêò³â îðåíäè: íåæèòëîâ³ ï³äâàëüí³
ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 58,8 êâ.ì, íà âóë. Êîðîëüîâà, ¹9À. Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè — 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿,
ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè
ðîçâèòêó, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
íà ² ïîâåðñ³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25,0 êâ.ì, íà âóë. ²ðï³íñüê³é, ¹ 71. Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè — 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿,
ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ îñ³á ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà
ïëîùà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè —
2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî
â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

-Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,20 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 28
íà âóë.Ïîë³ñüê³é ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà íà ïëîùó 20,00 êâ. ì ñòàíîâèòü 1 %,
òà íà ÷àñòèíó ïëîù³ 10,20 êâ.ì —4 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè.Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè —492 920,00 ãðí.Îðåíäíà
ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 818,70 ãðí. áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”
(Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,
íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî
êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº:
Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 04.08.2015 ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ

áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî
áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, óòâîðåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403, ôàêòè÷íî ïðèïèíåíî ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â³ä 09.08.2013
¹ 050-13/³/131 “Ùîäî ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ çàãàëüíîì³ñüêî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè äëÿ îïëàòè ïðî¿çäó òà îáë³êó
ïàñàæèð³â ó íàçåìíîìó òà ï³äçåìíîìó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³ (“Åëåêòðîííèé êâèòîê”)”, óêëàäåíèé
ì³æ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ÒÎÂ “Àëüôà Ïåé Òåðì³íàë” (êîä ªÄÐÏÎÓ 36035462).

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, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
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 296-65-57).

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Âå÷³ðí³é
Êè¿â”ïîâ³äîìëÿº,ùî â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”âàðò³ñòü îäèíèö³ äðóêîâàíî¿
ïëîù³ çà ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿ íà ì³ñöåâèõ
âèáîðàõ, çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè”, ñòàíîâèòü
11,50 ãðí áåç ÏÄÂ çà îäèí êâàäðàòíèé ñàíòèìåòð.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Âå÷³ðí³é Êè¿â”
ïîâ³äîìëÿº,ùî â ãàçåò³ “Âå÷³ðí³é Êè¿â”âàðò³ñòü îäèíèö³ äðóêîâàíî¿
ïëîù³ çà ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿ íà ì³ñöåâèõ
âèáîðàõ, çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè”, ñòàíîâèòü
11,50 ãðí áåç ÏÄÂ çà îäèí êâàäðàòíèé ñàíòèìåòð.

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó àíàë³çó êàäàñòðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðîçâèòêó

Ã²Ñ ñëóæáè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:

- âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà;

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî çàãàëüíèé ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â
³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 3 ðîê³â;

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;
- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó àíàë³çó êàäàñòðîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðîçâèòêó

Ã²Ñ ñëóæáè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:

- âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà,

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàäàõ ñïåö³àë³ñòà
² òà II êàòåãîð³¿ íå ìåíøå 1 ðîêó, àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ
ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 2 ðîê³â.

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;
- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.
Êîíòàêòíèé òåëåôîí 278-61-27.

Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî ñåêòîðó ç êàäðîâèõ ïè-
òàíü Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî-
òÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³ çà àäðåñîþ: 01001,
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, êàá. 214-à.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºê-
òè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà”: 1) âóë.Áðàòèñëàâ-

ñüêà, 14-á, ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà — 460,60 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè — ³íøå (âèðîáíèöòâî ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â — 330,10 êâ.ì) òà ðîç-
ì³ùåííÿ ñêëàäó (130,50 êâ.ì), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 51,73 ãðí, ì³ñÿ÷-
íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 23827,25 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà
ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåí-
íÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåí-
äíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, 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: 02225,
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 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.

Â çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â òàáëèö³ ³íôîðìàö³¿ ùîäî áàëàíñîóòðèìóâà÷à
ïðèì³ùåíü, çàçíà÷åíèõ â ï. 6, 7, 8, íà ðàõóíîê ÿêîãî ïåðåðàõîâóºòüñÿ
àâàíñîâèé ïëàò³æ, ï. 6, 7, 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.

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó áóäå îïóáë³êîâàíî äîäàòêîâî.

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ãàðàæíèé áîêñ ¹ 37 â ÃÁÊ
“Áàëòèêà-2”çà àäðåñîþ: âóë.Êà÷àëîâà,5-À â ì³ñò³ Êèºâ³, âèäàíîãî Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³ä 22 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó, ñåð³ÿ ÑÀÀ ¹ 229770, íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó â³ä
15 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó, ¹ 60-C/ÃK òà çàðåºñòðîâàíîãî â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó
áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêòè íå-
ðóõîìîãî ìàéíà ¹ 36358 â³ä 20 ëþòîãî 2004 ðîêó, ââàæàòè íåä³éñíèì.

18.09.2015 ðîêó î 12.00 íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çà àäðåñîþ: âóë. Îëåêñè Äîâáóøà,
32 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äáóäåòüñÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ÒÎÂ “Êàñàí-Óêðà¿íà” ³ç ñóì³æíèìè çåìëåêîðèñòóâà÷àìè. Ïðîñèìî âñ³õ
ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â ç’ÿâèòèñÿ ó âêàçàíèé ÷àñ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

18.09.2015 ðîêó î 9.30 íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Îáîëîíñüêèé,
1-â ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äáóäåòüñÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ÒÎÂ “ÂÎÃÍ² ÎÁÎËÎÍ²” ³ç ñóì³æíèìè çåìëåêîðèñòóâà÷àìè. Ïðîñèìî âñ³õ
ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â ç’ÿâèòèñÿ ó âêàçàíèé ÷àñ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 095844 íà ³ì’ÿ ×èòîâà

Ëåîí³äà Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè,
ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 3 ïîâåðõ
Áåðåçíÿ-
ê³âñüêà
âóë., 32

40,32
²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎ-
ÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ (ïðîâåäåííÿ êóð-
ñ³â êèòàéñüêî¿ ìîâè) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.07.2015

15% 15,86 çà 1 ãîä. Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí
158,60 (Ïí, Âò, ×ò, Ïò: 16.30-19.00)
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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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 43006

11 âåðåñíÿ 2015 ð.

¹128(4724)
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«Êè¿âñüêà øêîëà» îêóïóâàëà
ì³ñòî

Ç 8 âåðåñíÿ â ñòîëèö³ ñòàðòóâà-
ëà Êè¿âñüêà á³ºíàëå 2015 «Êè¿â-
ñüêà øêîëà», ÿêà ïðîõîäèòü íà ð³ç-
íèõ ëîêàö³ÿõ ñòîëèö³. Îñíîâíèì
¿¿ ìàéäàí÷èêîì ñòàâ Áóäèíîê îäÿ-
ãó, ùî íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³. Òóò
ïðåäñòàâëåíà îñíîâíà åêñïîçèö³ÿ,
â ï’ÿòíèöþ ââå÷åð³ ïðîéäå äèñêó-
ñ³ÿ «ßêà ªâðîïà ïîòð³áíà Óêðà-
¿í³?», à â ñóáîòó — çóñòð³÷ ç àìå-
ðèêàíñüêèì ³ñòîðèêîì Ò³ìîò³ Ñíàé-
äåðîì. Äåòàë³ òà ðîçêëàä ïîä³é íà
ñàéò³ theschoolofkyiv.org. Âñ³ çàõî-
äè áåçêîøòîâí³ ³ ïóáë³÷í³.

Äåíü óêðà¿íñüêîãî ê³íî 
ç êëàñèêîþ

Äî Äíÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî, ùî
â³äçíà÷àºòüñÿ â äðóãó ñóáîòó âå-
ðåñíÿ, â ê³íîòåàòð³ «Êè¿â» ï³äãî-
òóâàëè ðåòðîñïåêòèâó â³ò÷èçíÿ-
íî¿ êëàñèêè «Â³ä Äîâæåíêà äî Ïà-

ðàäæàíîâà: í³ìà òðèëîã³ÿ Äîâæåíêà
òà ô³ëüìè ïîåòè÷íîãî ê³íî». Ç 10 ïî
13 âåðåñíÿ ïîêàæóòü ðåñòàâðîâàíó
âåðñ³þ «Ò³íåé çàáóòèõ ïðåäê³â»
Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà, «Àðñåíàë»,
«Çåìëþ òà «Çâåíèãîðó» Îëåêñàí-
äðà Äîâæåíêà, «Á³ëèé ïòàõ ç ÷îð-
íîþ îçíàêîþ» Þð³ÿ ²ëëºíêà òà «Äî-
ðîãîþ ö³íîþ» Ìàðêà Äîíñüêîãî.
Âàðò³ñòü êâèòê³â — 30 ãðí.

11 âåðåñíÿ î 15.00 â Ìóçå¿ òåàò-
ðàëüíîãî, ìóçè÷íîãî òà ê³íîìèñ-
òåöòâà â³äáóäåòüñÿ òâîð÷à çóñòð³÷
ç ðåæèñåðîì Îëåñåì Ñàí³íèì ç ïå-
ðåãëÿäîì ô³ëüìó «Ãð³õ» (1999 ð.),
à â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà î
17.00 — ïîêàç äåáþòíîãî ô³ëüìó
«Êðèíèöÿ äëÿ ñïðàãëèõ» Þð³ÿ ²ë-
ëºíêà. Âõ³ä â³ëüíèé.

Öüîãî òèæíÿ íîâèé ñåçîí ðîç-
ïî÷àâñÿ ³ â ê³íîòåàòð³ óêðà¿íñüêî-
ãî ô³ëüìó «Ë³ðà». Ó ï’ÿòíèöþ òà
ñóáîòó òóò äåìîíñòðóâàòèìóòü
ô³ëüìè — ëàóðåàòè ïðåì³¿ Íàö³î-
íàëüíî¿ ñï³ëêè ê³íåìàòîãðàô³ñò³â
Óêðà¿íè çà 2012-2014 ðîêè.

Íà Õðåùàòèêó — ô³çêóëüòóðà 
òà ñïîðò

Äåíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîð-
òó ñâÿòêóâàòèìóòü 12 âåðåñíÿ ç
12.00 äî 18.00 íà âóëèö³ Õðåùà-
òèê. Â ïðîãðàì³ çàõîäó — ïîíàä 60
âèä³â ñïîðòó, ïîêàçîâ³ âèñòóïè òà
ìàéñòåð-êëàñè, îë³ìï³éñüêèé óðîê,
ñâÿòêîâèé 5-ê³ëîìåòðîâèé ïðîá³ã,
ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòó òà âåëîñèïåä-
íà ãîíêà, ñïîðòèâíèé êâåñòòà ìîæ-
ëèâ³ñòü îáðàòè ñîá³ ñåêö³þ äî äó-
ø³.

Ó çîîïàðêó ðîçêàæóòü
ïðî áåçõðåáåòíèõ

12 òà 13 âåðåñíÿ ó Êè¿âñüêîìó
çîîïàðêó ïðîéäå «Çîîëîã³÷íà øêî-
ëà âèõ³äíîãî äíÿ». Äëÿ ä³òëàõ³â 9-
14 ðîê³â ï³äãîòóâàëè çàíÿòòÿ ïðî
âèäè áåçõðåáåòíèõ òâàðèí, ùî
ñêëàäàþòü òðè ÷âåðò³ æèâèõ îðãà-
í³çì³â íà Çåìë³. Ó ïðîãðàì³ óðî-
êó: åêñêóðñ³ÿ «Îñòðîâîì çâ³ð³â» òà
îãëÿä åêñïîçèö³é áåçõðåáåòíèõ
òâàðèí (ïàâóêè, ñêîðï³îíè, ðàâ-
ëèêè òà ³í.), ïðàêòè÷íà ³íôîðìà-
ö³ÿ ç óòðèìàííÿ ñóõîïóòíèõ òà âîä-
íèõ áåçõðåáåòíèõ âäîìà.

Íåîáõ³äíî çàðåºñòðóâàòèñÿ íà
ñàéò³ zoo.kiev.ua, ïðèäáàòè âõ³ä-
íèé êâèòîê òà î 12.00 ï³ä³éòè äî
öåíòðàëüíîãî âõîäó â ïðèì³ùåí-
íÿ «Îñòðîâó çâ³ð³â».

Ôðàíö³ÿ â³äêðèâàº äâåð³

Ôðàíöóçüêîìó ³íñòèòóòó â Óêðà-
¿í³ öüîãîð³÷ âèïîâíþºòüñÿ 20 ðî-
ê³â. Íà ÷åñòü þâ³ëåþ 12 âåðåñíÿ ç
11.00 äî 22.00 âëàøòóþòü Äåíü â³ä-
êðèòèõ äâåðåé. Ó ïðèì³ùåíí³ ²í-
ñòèòóòó (âóë. Î. Ãîí÷àðà, 84) âñ³ áà-
æàþ÷³ ìàòèìóòü çìîãó ä³çíàòèñÿ,
÷èì òàì çàéìàþòüñÿ, ïîáóâàòè íà
ïðåçåíòàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì,
ïîñëóõàòè æèâó ìóçèêó, ïîáà÷è-
òè áðåòîíñüê³ òàíö³ òà âèñòàâó, âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ òà ñêóø-
òóâàòè ñìàêîëèêè. À òàêîæ ïî-
çíàéîìèòèñÿ ç ãîñòåì Åì³ëåì Áðà-
âî — ôðàíöóçüêèì àâòîðîì ìà-
ëüîâàíèõ ³ñòîð³é òà êîì³êñ³â òà

ðîçäèâèòèñÿ «Àêâàðåë³» õóäîæíè-
ö³ Àìåë³ äå Òðîãîôô, ÿêà çíàéøëà
íàòõíåííÿ â Êèºâ³.

Äîïèòëèâèì — íà íàóêîâèé 
ï³êí³ê

12 âåðåñíÿ î 12.00 â ïàðêó Øåâ-
÷åíêà ïðîâåäóòü íàóêîâèé ï³êí³ê,
ãîñò³ ÿêîãî ïîòðàïëÿòü â çàõîïëþ-
þ÷èé ñâ³ò íàóêè. Ñâî¿ íàäáàííÿ
ïðåäñòàâëÿòü íàóêîâ³ óñòàíîâè,
ãóðòêè, øêîëè òà óí³âåðñèòåòè ñòî-
ëèö³. Â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ñïðîáó-
âàòè ñåáå ó ðîë³ íàóêîâöÿ, äîñë³ä-
íèêà, ç³ãðàòè â íàóêîâèé êâåñò àáî
ïðîâåñòè âèáóõîâèé åêñïåðèìåíò.
Âõ³ä â³ëüíèé �

Íåçàáàðîì â ì³ñò³ â³äçíà÷àòèìóòü Äåíü óêðà¿íñüêîãî ê³íî òà

Äåíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó. Âñ³õ áàæàþ÷èõ çàïðîøóþòü

íà Êè¿âñüêå á³ºíàëå, â ãîñò³ äî Ôðàíöóçüêîãî ³íñòèòóòó, íà íà-

óêîâèé ï³êí³ê, à ä³òåé — íà çàíÿòòÿ â çîîïàðê.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Óêðà¿íñüêå ê³íî, Ôðàíö³ÿ, ñïîðò òà íàóêà

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ äî Áëàãîä³éíîãî
ôîíäó «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé» çâåð-
íóëèñü êèÿíè, ÿê³ ìåøêàþòü ïî
âóëèö³ Ãðÿäèíñüê³é, 6,10, ùî â Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, ç ïðî-
õàííÿì äîïîìîãòè â³äðåìîíòóâà-
òè ¿õ ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê. Íå-
áàéäóæèé äî ëþäñüêèõ ïðîáëåì
ãîëîâà Áëàãîä³éíîãî ôîíäó Ìè-
õàéëî ²ùåíêî îñîáèñòî âçÿâ ï³ä
ñâ³é êîíòðîëü âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîá-
ëåìè. Â íàéêîðîòø³ òåðì³íè íà

ìàéäàí÷èêó âñòàíîâèëè íîâ³ âî-
ðîòà, íàòÿãíóëè ñ³òêó, íàêðåñëèëè
ðîçì³òêó òà çàáåçïå÷èëè âñ³ì íå-
îáõ³äíèì äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì.

Íà óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ áóëè
çàïðîøåí³ äèòÿ÷³ ôóòáîëüí³
êîìàíäè, ó÷àñíèêè ÿêèõ, íå çâà-
æàþ÷è íà ñâ³é þíèé â³ê (10 ðî-
ê³â), ãðàëè ÿê ñïðàâæí³ ïðîôåñ³î-
íàëè. Öüîãî äíÿ ïåðåìîæåíèõ íà
ïîë³ íå áóëî, áóëè ëèøå ïåðåìîæ-
ö³. Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷ íå

ì³ã çàëèøèòè í³êîãî ç þíèõ ó÷àñ-
íèê³â áåç íàãîðîäè: âñ³ âîíè îò-
ðèìàëè ìåäàë³, ïî÷åñí³ ãðàìîòè
òà ïîäàðóíêè â³ä Áëàãîä³éíîãî
ôîíäó «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé», à
òðåíåð êðàùî¿ êîìàíäè — êóáîê
òà âäÿ÷í³ñòü çà ñïîðòèâíå âèõî-
âàííÿ ä³òåé.

Òàêîæ íà ñâÿò³ áóëè ïðèñóòí³
ïðåäñòàâíèêè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó, ìåøêàíö³
ðàéîíó òà ìàéñòðè ñïîðòó, ÿê³ ðîç-

ïîâ³ëè ä³òÿì òà âñ³ì îõî÷èì ïðî ¿õ-
í³ ïåðåìîãè òà ïîðàçêè, ïðî íå-
ëåãêèé øëÿõ äî ï’ºäåñòàëó òà çà-
õîïëþþ÷³ ïî÷óòòÿ ï³ä ÷àñ çìà-
ãàíü. Ä³òè áóëè âðàæåí³ ïî÷óòèì
òà ìàëè ÷èìàëî çàïèòàíü äî
ñïîðòñìåí³â.

Íåçâàæàþ÷è íà ïðèìõè ïîãîäè,
â³äêðèòòÿ ìàéäàí÷èêó ïðîéøëî â
òåïë³é, äðóæí³é îáñòàíîâö³. Ìåø-
êàíö³ ðàéîíó áóëè äóæå âäÿ÷í³ Ìè-
õàéëó Âîëîäèìèðîâè÷ó çà éîãî íå-

áàéäóæ³ñòü òà îñîáèñòèé êîíòðîëü
ó â³äíîâëåíí³ ¿õíüî¿ çîíè â³äïî-
÷èíêó. Â³äòåïåð âîíè ùîäíÿ ï³ñëÿ
íàâ÷àííÿ òà ðîáîòè ïðèõîäèòè-
ìóòü ñþäè òà çãàäóâàòèìóòü ç òåï-
ëîì ó ñåðö³ ëþäèíó, ÿê³é çàâäÿ÷ó-
þòü öèì ìàëåíüêèì, àëå òàêèì çà-
òèøíèì ³ ñïîê³éíèì êóòî÷êîì ðå-
ëàêñàö³¿.

Àëå ïîïðè âñ³ òóðáîòè òà ïðîá-
ëåìè, î÷³ëüíèê áëàãîä³éíîãî ôîí-
äó íå çàáóâàº ïðî íàïðóæåíó ñèòó-
àö³þ, ÿêà ñêëàëàñÿ ñüîãîäí³ íà ñõî-
ä³ Óêðà¿íè â çîí³ ÀÒÎ. Äíÿìè äî
ÁÔ «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé» çâåðíóâ-
ñÿ áàòüêî äâîõ ñèí³â, ÿê³ íà äàíèé
ìîìåíò ïåðåáóâàþòü â ñàìîìó öåí-
òð³ ïîä³é, ç ïðîõàííÿì ïðèäáàòè
ãåíåðàòîð ñòðóìó, êîí÷å íåîáõ³ä-
íèé íàøèì á³éöÿì. Ìèõàéëî ²ùåí-
êî íå ì³ã çàëèøèòèñü îñòîðîíü òà-
êîãî ïðîõàííÿ ³, çàïðîñèâøè ðî-
äèíó õëîïö³â-çàõèñíèê³â, óðî÷èñ-
òî ïîäàðóâàâ ¿ì ãåíåðàòîð. Áàòü-
êè áóëè äóæå ðîç÷óëåí³ òà âäÿ÷í³
çà ï³äòðèìêó â ö³ íåëåãê³ äëÿ Óêðà-
¿íè ÷àñè �

Ó íåä³ëþ, 6 âåðåñíÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ çà ³í³ö³àòèâè ãî-

ëîâè ÁÔ «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé» Ìèõàéëà ²ùåíêà â³äáóëîñü

óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà.Ó÷àñòü ó çàõîä³

âçÿëè þí³ ôóòáîë³ñòè, ÿê³ îòðèìàëè â³ä îðãàí³çàòîð³â ìåäàë³

òà ïî÷åñí³ ãðàìîòè.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Ñòàðò äî âèñîêîãî Îë³ìïó

Þí³ ó÷àñíèêè çàõîäó ðàçîì ç òðåíåðàìè, áàòüêàìè òà ïðåäñòàâíèêàìè 
ÁÔ «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé»

� Ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ç’ÿâèâñÿ 
ùå îäèí ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê
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