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ÐÎÊÀÌÈ òÿãíåòüñÿ ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ Ïîøòîâî¿ ïëîù³. Òðèâàëèé
÷àñ öåé îá’ºêò íàìàãàëèñÿ äîâåñ-
òè äî ëàäó. Òîð³ê òàì â³äêðèëè ï³-
øîõ³äíó çîíó. ¯¿ â³äðàçó âñòèãëà
ðîçêðèòèêóâàòè ãðîìàäñüê³ñòü,
àäæå òàì áóëè â³äñóòí³ ïàíäóñè
äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè, áðàêóâàëî
ïåðåõîä³â äëÿ ï³øîõîä³â. ² íàéö³-
êàâ³øå, ùî ñàìå íà ì³ñö³ áóä³â-
íèöòâà àðõåîëîãè ðîçêîïàëè ñòà-

ðîâèíí³ àðòåôàêòè ñåðåäíüîâ³÷-
íîãî Êèºâà. Íèí³ ï³ä ïëîùåþ áó-
äå íîâèé òîðãîâåëüíèé öåíòð ç
ìóçåºì. Ó ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñ-
ò³â «Çà íàéáëèæ÷èé ñóñï³ëüíèé
ïðîñò³ð» ³ñíóº äóìêà, ùî Ïîøòî-
âó ðåêîíñòðóþþòü âèêëþ÷íî çà-
äëÿ íîâîãî ï³äçåìíîãî ðèíêó.
Àäæå ³íâåñòîð âèð³øèâ ñïîðóäè-
òè ùå äâà ïîâåðõè íàä çåìëåþ.
Çàíåïîêî¿âñÿ öèìè çàÿâàìè ³ ìåð
ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî. Ó÷îðà íà

Ïîøòîâ³é ïëîù³ â³í ïðîâ³â òåð-
ì³íîâó âè¿çíó íàðàäó ç âèð³øåí-
íÿ öüîãî âàæëèâîãî ïèòàííÿ. «Ìè
ïåðåáóâàºìî íà Ïîøòîâ³é ïëîù³,
äå ìîæå âèðîñòè ùå îäíà áóä³âëÿ.
Ãðîìàäñüê³ñòü ì³ñòà ³í³ö³þº ïå-
ðåãëÿä ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ îá’-
ºêòà. Ñïîä³âàþñü, ìè çíàéäåìî
êîìïðîì³ñ ç ³íâåñòîðîì. Àäæå òóò
³ òàê ïåðåäáà÷åíî ï³ä çåìëåþ òðè
ïîâåðõè òîðãîâîãî öåíòðó, öüîãî
äîñòàòíüî, ÿ ââàæàþ»,— çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð ï³äêðåñëèâ, ùî äóæå âàæ-
ëèâî çáåðåãòè â³äêðèòèé ïðîñò³ð
íà Ïîøòîâ³é ïëîù³, ùîá êèÿíè ³
òóðèñòè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ìèëóâà-
òèñÿ ïàíîðàìîþ Äí³ïðà ³ ñõèë³â.

Ï³ñëÿ öüîãî ñòîëè÷íèé ãðàäî-
íà÷àëüíèê â³äâ³äàâ çàñ³äàííÿ Ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ðàäè, äå ðîçãëÿäàëîñÿ
ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ Ïîøòîâî¿
ïëîù³. Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷
íàãîëîñèâ, ùî êëþ÷îâå çàâäàííÿ

ñòîëè÷íî¿ âëàäè — ùîá ì³ñòî áó-
ëî êîìôîðòíèì ³ ïðèâàáëèâèì ÿê
äëÿ êèÿí,òàê ³ äëÿ òóðèñò³â. «Âñ³ ð³-
øåííÿ ìè ïðèéìàºìî ïðîçîðî ³
â³äêðèòî. ß ïîïåðåäíüî îçíàéî-
ìèâñÿ ç ïðîåêòàìè ðåêîíñòðóê-
ö³¿ Ïîøòîâî¿ ïëîù³. Ó ìåíå òóò
áóëà äèñêóñ³ÿ ç ïðåäñòàâíèêîì ³í-
âåñòîðà. Ñïî÷àòêó êàçàëè, ùî çà-
ïðîåêòîâàíà îäíîïîâåðõîâà áó-
ä³âëÿ, òåïåð âæå — äâîïîâåðõîâà.
Àëå äâîïîâåðõîâà ñïîðóäà «çà-
êðèâàòèìå» ïëîùó. Òîæ òðåáà ðîç-
ãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî çìåíøåí-
íÿ ïîâåðõîâîñò³. Íà öüîìó íàïî-
ëÿãàº ãðîìàäñüê³ñòü, ³ äóæå âàæ-
ëèâî âðàõîâóâàòè ¿¿ ³íòåðåñè. Ìè
ç³áðàëèñÿ òóò, ùîá óõâàëèòè êîí-
ñîë³äîâàíå ð³øåííÿ»,— ï³äêðåñ-
ëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Ìåð Êèºâà òà-
êîæ âèñòóïèâ ç ïðîïîçèö³ºþ îá-
ëàøòóâàòè ïîðÿä ç Ïîøòîâîþ ïëî-
ùåþ ïàðê³íã, «ùîá íàáåðåæíà íå
ïåðåòâîðèëàñÿ íà ïàðêîâêó» �

Íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ ³íâåñòîð äåìîíòóº äðóãèé ïî-
âåðõ òîðãîâîãî öåíòðó. Ì³ñüêà âëàäà ãîòîâà øóêà-
òè ³ç çàáóäîâíèêîì êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ. Íàòî-
ì³ñòü òàì ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè íîâèé ñó÷àñíèé
ïàðê³íã. Ïðè öüîìó îá³öÿþòü íå ç³ïñóâàòè ïàíî-
ðàìíèé âèä íà Äí³ïðî.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ïàðëàìåíò âèä³ëèâ 
1,9 ìëðä ãðí íà 
â³äøêîäóâàííÿ 
ïåðåâåçåíü ï³ëüãîâèê³â
Âåðõîâíà Ðàäà äîñëóõàëàñÿ äî ì³ñ-

öåâèõ ãðîìàä, óõâàëèâøè ð³øåííÿ

ïðî íàäàííÿ ñóáâåíö³¿ ì³ñöåâèì áþ-

äæåòàì äëÿ â³äøêîäóâàííÿ ïåðåâå-

çåíü ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí.Ïðî

öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ïðè óõâàëåíí³ Äåðæàâíîãî áþ-

äæåòó íå áóëî çàêëàäåíî æîäíî¿ êî-

ï³éêè äëÿ â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â çà

ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâèê³â.Äåðæàâà ó

òàêèé ñïîñ³á âèð³øèëà ïåðåêëàñòè

öåé òÿãàð íà ì³ñöåâ³ áþäæåòè,ÿê³ ³ òàê

íå ìàþòü íåîáõ³äíîãî îáñÿãó ô³íàí-

ñ³â»,— çàçíà÷èâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

ãîëîâà.

Â³í íàãàäàâ, ùî öå ïèòàííÿ îá-

ãîâîðþâàëîñÿ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Àñî-

ö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè ³ ìåðè ì³ñò âèñëî-

âèëèñÿ çà íåîáõ³äí³ñòü çâåðíóòèñÿ

äî ïàðëàìåíòó òà óðÿäó âðåãóëþâà-

òè öþ ïðîáëåìó. «Ç ì³ñöåâèõ áþäæå-

ò³â äî äåðæàâíîãî çàáèðàþòü äóæå

âåëèê³ êîøòè. Íàïðèêëàä, Êèºâó çà-

ëèøàþòü óñüîãî 40 â³äñîòê³â ÏÄÔÎ,

à íàòîì³ñòü í³÷îãî íå ïîâåðòàþòü ³

ïðîïîíóþòü ùå ô³íàíñóâàòè íèçêó

ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì ñàìîñò³éíî.Ìîæ-

ëèâî, ñàìå òàê õòîñü áà÷èòü äåöåí-

òðàë³çàö³þ. Àëå íàñïðàâä³ öå äèñ-

êðèì³íàö³ÿ.Òà íàâ³òü ó òàê³é ñèòóàö³¿

ñòîëèöÿ, ìàþ÷è äóæå îáìåæåí³ ô³-

íàíñè, çàëèøèëà äëÿ íèçêè êàòåãî-

ð³é êèÿí ï³ëüãîâèé ïðî¿çä â êîìó-

íàëüíîìó òðàíñïîðò³»,— ïåðåêîíà-

íèé Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà íàãîëîñèâ, ùî â³äñóò-

í³ñòü êîøò³â ó ì³ñòàõ íà â³äøêîäó-

âàííÿ ïåðåâåçåíü âäàðèëà á, ó ïåð-

øó ÷åðãó, ïî íåçàõèùåíèõ âåðñòâàõ

íàñåëåííÿ, ÿê³ ³ áåç òîãî çìóøåí³ ðà-

õóâàòè êîæíó êîï³éêó.

«Ïåðåâ³çíèêè æ íå õî÷óòü áåç-

êîøòîâíî âîçèòè ï³ëüãîâèê³â. ² ¿õ

÷àñòêîâî ìîæíà çðîçóì³òè. Ñüîãîäí³

ó ïàðëàìåíò³ ïåðåì³ã çäîðîâèé ãëóçä,

äåïóòàòè â³äðåàãóâàëè íà íàø³ ÷èñ-

ëåíí³ çâåðíåííÿ, ³ îðãàíè ì³ñöåâî-

ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îòðèìàþòü ñóáâåí-

ö³þ â ðîçì³ð³ 1,9 ìëðä ãðí íà â³ä-

øêîäóâàííÿ ïåðåâåçåíü ï³ëüãîâè-

ê³â»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ï³ä ÷àñ àêö³é 
äî ð³÷íèö³ Ðåâîëþö³¿
Ã³äíîñò³ ó Êèºâ³ 
ïîñèëþþòü çàõîäè 
áåçïåêè
Ó Êèºâ³ ÷åðåç òåðîðèñòè÷íó çàãðîçó

îãîëîñèëè ïîñèëåí³ çàõîäè áåçïåêè,

ÿê³ òðèâàòèìóòü â ñòîëèö³ ç â³âòîðêà

16 ëþòîãî ³ äî çàâåðøåííÿ àêö³é ç

íàãîäè ð³÷íèö³ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

ßê íàãîëîøóºòüñÿ, çã³äíî ç ïîâ³-

äîìëåííÿì ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-

í³â, çà ïðàâîïîðÿäêîì â Êèºâ³ áó-

äóòü ñòåæèòè ÷îòèðè òèñÿ÷³ ïîë³öåé-

ñüêèõ. Êð³ì òîãî, âñ³ íàðÿäè ïîñèëÿòü

ê³íîëîã³÷íîþ ñëóæáîþ.

Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ,ùî ïîë³ö³ÿ

âñòàíîâèòü ðàìêè äëÿ âèêîðèñòàííÿ

ìåòàëîøóêà÷³â. Êð³ì öüîãî, ïîë³öåé-

ñüê³ ìîæóòü ïðîñèòè ïîêàçàòè ðå÷³.

íîâèíè

Ïàíîðàìó Äí³ïðà íå çàêðèþòü
� Ï³ä íàòèñêîì ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â ³íâåñòîð ïåðåãëÿíå ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ 

Ïîøòîâî¿ ïëîù³

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ âè¿çíî¿ íàðàäè íà Ïîäîë³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî âèñòóïèâ ç ïðîïîçèö³ºþ îáëàøòóâàòè ïîðÿä ç Ïîøòîâîþ ïëîùåþ ïàðê³íã,
"ùîá íàáåðåæíà íå ïåðåòâîðèëàñÿ íà ïàðêîâêó"
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих

податків і зборів у м. Києві та акцизного податку»
Рішення Київської міської ради № 103/103 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23�червня�2011�ро���№ 242/5629�«Про�вста-

новлення�місцевих�подат�ів�і�зборів���м.�Києві

та�а�цизно!о�подат��»�(в�реда�ції�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро��

№ 58/923)�та�і�зміни:

1.1.�У�за!олов���слова�«та�а�цизно!о�подат-

��»�ви�лючити.

1.2.�П�н�т�2�ви�лючити.�У�зв’яз���з�цим�п�н�-

ти�3—6�вважати�п�н�тами�2—5�відповідно.

2.�Внести�зміни�до�додат�а�1�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро��

№ 242/5629�«Про�встановлення�місцевих�по-

дат�ів�і�зборів���м.�Києві»�(в�реда�ції�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро��

№ 58/923):

2.1.�П�н�т�4.2�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

«4.2.�Піль!и�з�подат��,�що�сплач�ється�на�те-

риторії�м.�Києва�з�об’є�тів�житлової�нер�хомо-

сті,�для�фізичних�осіб�не�надаються�на:

об’є�т/об’є�ти�оподат��вання,�я�що�площа

та�о!о/та�их�об’є�та/об’є�тів�перевищ�є�п’яти-

�ратний�розмір�неоподат�ов�ваної�площі,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради;

об’є�ти�оподат��вання,�що�ви�ористов�ю-

ться�їх�власни�ами�з�метою�одержання�дохо-

дів�(здаються�в�оренд�,�лізин!,�позич��,�ви�о-

ристов�ються���підприємниць�ій�діяльності)».

2.2.�У�п�н�ті�7.1�розділ��7:

2.2.1.�Підп�н�т�«а»�ви�ласти�в�та�ій�реда�-

ції:�«а)�за�наявності���власності�платни�а�по-

дат���одно!о�об’є�та�житлової�нер�хомості,�в

том��числі�йо!о�част�и,�подато��обчислюється,

виходячи�з�бази�оподат��вання,�зменшеної�від-

повідно�до�підп�н�тів�«а»�або�«б»�п�н�т��4.1

цьо!о�Положення�та�відповідної�став�и�подат-

��;».

2.2.2.�У�підп�н�тах�«б»,�«в»�слова�«та�піль!и

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�неоподат�ов�ваної�пло-

щі�та�их�об’є�тів�(��разі�її�встановлення)»�ви�лю-

чити.

2.2.3.�Доповнити�новим�підп�н�том�«ґ»�та-

�о!о�зміст�:

«ґ)�за�наявності���власності�платни�а�подат-

���об’є�та�(об’є�тів)�житлової�нер�хомості,��

том��числі�йо!о�част�и,�що�переб�ває���влас-

ності�фізичної�чи�юридичної�особи —�платни-

�а�подат��,�за!альна�площа�я�о!о�перевищ�є

300��вадратних�метрів�(для��вартири)�та/або�500

�вадратних�метрів�(для�б�дин��),�с�ма�подат-

��,�розрахована�відповідно�до�підп�н�тів�«а» —

«!»�цьо!о�п�н�т�,�збільш�ється�на�25000�!ри-

вень�на�рі��за��ожен�та�ий�об’є�т�житлової�не-

р�хомості�(йо!о�част��)».

3.�Внести�зміни�до�додат�а�2�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро��

№ 242/5629�«Про�встановлення�місцевих�по-

дат�ів�і�зборів���м.�Києві»�(в�реда�ції�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро��

№ 58/923):

3.1.�П�н�т�2.1�розділ��2�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«2.1.�Об’є�том�оподат��вання�є�ле!�ові�ав-

томобілі,�з�ро���вип�с���я�их�мин�ло�не�біль-

ше�п’яти�ро�ів�(в�лючно)�та�середньорин�ова

вартість�я�их�становить�понад�750�розмірів�мі-

німальної�заробітної�плати,�встановленої�за�о-

ном�на�1�січня�подат�ово!о�(звітно!о)�ро��.

Та�а�вартість�визначається�центральним�ор-

!аном�ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�держав-

н��політи���е�ономічно!о�розвит��,�за�методи-

�ою,�затвердженою�Кабінетом�Міністрів�У�ра-

їни,�виходячи�з�мар�и,�моделі,�ро���вип�с��,

тип��дви!�на,�об’єм��циліндрів�дви!�на,�тип�

�ороб�и�пере�лючення�передач,�пробі!��ле!-

�ово!о�автомобіля,�та�розміщ�ється�на�йо!о

офіційном��веб-сайті».

3.2.�Розділ�6�доповнити�новими�п�н�тами

6.7 —�6.10�та�о!о�зміст�:

«6.7.�У�разі�сплив��п’ятирічно!о�ві���ле!�о-

во!о�автомобіля�протя!ом�звітно!о�ро���пода-

то��сплач�ється�за�період�з�1�січня�цьо!о�ро-

���до�почат���місяця,�наст�пно!о�за�місяцем,

в�я�ом��ві��та�о!о�автомобіля�дося!�(дося!не)

п’яти�ро�ів.

6.8.�У�разі�неза�онно!о�заволодіння�третьою

особою�ле!�овим�автомобілем,�я�ий�відповід-

но�до�п�н�т��2.1�розділ��2�цьо!о�Положення�є

об’є�том�оподат��вання,�транспортний�пода-

то��за�та�ий�ле!�овий�автомобіль�не�сплач�є-

ться�з�місяця,�наст�пно!о�за�місяцем,�в�я�ом�

мав�місце�фа�т�неза�онно!о�заволодіння�ле!-

�овим�автомобілем,�я�що�та�ий�фа�т�підтвер-

дж�ється�відповідним�до��ментом�про�внесен-

ня�відомостей�про�вчинення��римінально!о

правопор�шення�до�Єдино!о�реєстр��дос�до-

вих�розслід�вань,�виданим��повноваженим�дер-

жавним�ор!аном.

У�разі�повернення�ле!�ово!о�автомобіля�йо-

!о�власни���(за�онном��володільцю)�подато�

за�та�ий�ле!�овий�автомобіль�сплач�ється�з

місяця,�в�я�ом��ле!�овий�автомобіль�б�ло�по-

вернено�відповідно�до�постанови�слідчо!о,�про-

��рора�чи�рішення�с�д�.�Платни��подат���зо-

бов’язаний�надати��онтролюючом��ор!ан���о-

пію�та�ої�постанови�(рішення)�протя!ом�10�днів

з�момент��отримання.

6.9.�У�разі�неза�онно!о�заволодіння�третьою

особою�ле!�овим�автомобілем,�я�ий�відповід-

но�до�п�н�т��2.1�розділ��2�цьо!о�Положення�є

об’є�том�оподат��вання,��точнююча�де�лара-

ція�юридичною�особою —�платни�ом�подат��

подається�протя!ом�30��алендарних�днів�з�дня

внесення�відомостей�про�вчинення��риміналь-

но!о�правопор�шення�до�Єдино!о�реєстр��до-

с�дових�розслід�вань.

У�разі�повернення�ле!�ово!о�автомобіля�йо-

!о�власни����точнююча�де�ларація�юридичною

особою —�платни�ом�подат���подається�про-

тя!ом�30��алендарних�днів�з�дня�с�ладання�по-

станови�слідчо!о,�про��рора�чи�винесення��хва-

ли�с�д�.

6.10.�Фізичні�особи —�платни�и�подат���ма-

ють�право�зверн�тися�з�письмовою�заявою�до

�онтролюючо!о�ор!ан��за�місцем�своєї�реєстра-

ції�для�проведення�звір�и�даних�щодо:

а)�об’є�тів�оподат��вання,�що�переб�вають

��власності�платни�а�подат��;

б)�розмір��став�и�подат��;

в)�нарахованої�с�ми�подат��.

У�разі�виявлення�розбіжностей�між�даними

�онтролюючих�ор!анів�та�даними,�підтвердже-

ними�платни�ом�подат���на�підставі�ори!іна-

лів�відповідних�до��ментів�(зо�рема�до��мен-

тів,�що�підтвердж�ють�право�власності�на�об’є�т

оподат��вання,�перехід�права�власності�на

об’є�т�оподат��вання,�до��ментів,�що�вплива-

ють�на�середньорин�ов��вартість�ле!�ово!о�ав-

томобіля),��онтролюючий�ор!ан�за�місцем�ре-

єстрації�платни�а�подат���проводить�перера-

х�но��с�ми�подат���і�надсилає�(вр�чає)�йом�

нове�подат�ове�повідомлення-рішення.�Попе-

реднє�подат�ове�повідомлення-рішення�вва-

жається�с�асованим�(від�ли�аним).

Фізичні�особи —�нерезиденти���поряд��,�ви-

значеном��цим�п�н�том,�звертаються�за�про-

веденням�звір�и�даних�до��онтролюючих�ор-

!анів�за�місцем�реєстрації�об’є�тів�оподат��-

вання».

4.�Внести�зміни�до�додат�а�3�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро��

№ 242/5629�«Про�встановлення�місцевих�по-

дат�ів�і�зборів���м.�Києві»�(в�реда�ції�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро��

№ 58/923):

4.1.�Підп�н�т�5.3.3.8�розділ��5�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:

«5.3.3.8.�зайняті�житловим�фондом,�дачно-

б�дівельними�товариствами,�садовими�і�дач-

ними�б�дин�ами�фізичних�осіб,�!аражно-б�ді-

вельними��ооперативами,—�0,1;».

4.2.�Абзац�перший�п�н�т��13.1�розділ��13�ви-

�ласти�в�та�ій�реда�ції:�«Підставою�для�нара-

х�вання�орендної�плати�за�земельн��ділян���є

до!овір�оренди�та�ої�земельної�ділян�и».

5.�Оприлюднити�це�рішення���!азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

6.�Контроль�за�ви�онаням�цьо!о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно-

!о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України

Рішення Київської міської ради № 64/64 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю

України — місто&герой Київ», Закону України «Про місцеві вибори» та з метою реалізації права територіаль&
ної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в місті Києві ради і їх виконав&
чі органи Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Зверн�тися�до�Президента�У�раїни�щодо

права�територіальної�!ромади�м.�Києва�здійс-

нювати�місцеве�самовряд�вання�через�район-

ні�в�місті�Києві�ради�і�їх�ви�онавчі�ор!ани�з!ід-

но�з�додат�ом.

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

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

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

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

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

!іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.02.2016�№�64/64

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України
Зверн�тися�до�Вас�я��до�!аранта�Констит�ції�У�раїни�спон��ала�сит�ація,�що�с�лалася�нав�о-

ло�виборів�до�районних���місті�Києві�рад,�я�і�мали�відб�тися�27�березня�2016�ро��.

27�січня�2016�ро���за�позовом�маловідомої�до�цьо!о�час��!ромадсь�ої�ор!анізації�«Громадсь�ий

�онтроль�«Нажда�»�О�р�жний�адміністративний�с�д�міста�Києва�(№�справи�826/1013/16,�с�д-

дя —�О!�рцов�О.�П.)���поряд���забезпечення�позов��приз�пинив�дію�постанови�ЦВК�від�25�!р�д-

ня�2015�ро���№ 621�«Про�почато��виборчо!о�процес��перших�виборів�деп�татів�районних���міс-

ті�Києві�рад�27�березня�2016�ро��».

Мова�йде�про�відверте�пор�шення�За�он��У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —�місто-!ерой�Ки-

їв»�та�права�членів�територіальної�!ромади�столиці�на��часть���розб�дові�місцево!о�самовряд�-

вання.

У�час,��оли�наша��раїна�переживає�доленосні�часи�демо�ратичних�реформ,�поб�дованих�на

принципах�децентралізації�та�с�бсидіарності,�надання�прав�і�повноважень�місцевим�!ромадам

не�просто�чер!ова�політична��ампанія,�а�революційний��ро��на�шлях��становлення�демо�ратич-

но!о�с�спільства.

У�столиці�місцеві�!ромади�завжди�б�ли�р�шійною�силою�позитивних�змін,�і�саме�том��ми,�сто-

личні�деп�тати,�послідовно�відстоювали�відновлення�районних�рад�я��ефе�тивно!о�представниць-

�о!о�ор!ан��місцевої�спільноти.

Сьо!одні�жителів�Києва�знов��хоч�ть�позбавити�шанс��на�розвито��інстит�тів�місцево!о�само-

вряд�вання.�Ми,�представни�и�Київсь�ої�територіальної�!ромади,�з�та�ою�сит�ацією��ате!орич-

но�не�по!одж�ємося!

Саме�том��звертаємося�до�Вас�із�проханням�не�доп�стити�свавілля�та�протидії�децентралі-

зації�в�столиці�і�забезпечити�!арантії�повернення�влади��иянам�на�місцевий�рівень.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет 

«Провулок Бастіонний, 7» у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 71/71 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціатив&
ної групи про створення органу самоорганізації населення від 11.11.2015 № 08/КО&11014, протокол зборів жи&
телів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 25.09.2015 та спи&
сок учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор!ан�самоор!аніза-

ції�населення�та�визначити�йо!о�назв� —�«Б�-

дин�овий��омітет�«Пров�ло��Бастіонний,�7».

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

селення�«Б�дин�овий��омітет�«Пров�ло��Бас-

тіонний,�7»�діє�в�межах�території�б�дин���№ 7

��пров�л���Бастіонном����Печерсь�ом��районі

м.�Києва.

З!ідно�з�прото�олом�зборів�жителів�за

місцем�проживання�від�11.11.2015�на�те-

риторії�діяльності�ор!ан��самоор!анізації

населення�«Б�дин�овий��омітет�«Пров�-

ло��Бастіонний,�7»�меш�ає�на�за�онних

підставах�(зареєстровано�за�місцем�про-

живання)�160�жителів,���том��числі�122�жи-

телі,�я�і�мають�право�!олос��станом�на

11.11.2015.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор!ан�

самоор!анізації�населення�«Б�дин�овий��омі-

тет�«Пров�ло��Бастіонний,�7»���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-
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рішенні�питань�місцево!о�значення�в�межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,

поб�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом

сприяння���наданні�їм�відповідних�посл�!.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�ономіч-

но!о�та���льт�рно!о�розвит���території�діяль-

ності�ор!ан��самоор!анізації�населення,�ін-

ших�місцевих�про!рам.

4.�Надати�ор!ан��самоор!анізації�населен-

ня�«Б�дин�овий��омітет�«Пров�ло��Бастіон-

ний,�7»�в�межах�території�йо!о�діяльності�та-

�і�власні�повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів���Київ-

сь�ій�місь�ій�раді,�місцевих�ор!анах�ви�онав-

чої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та

за�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента

У�раїни�та�ор!анів�ви�онавчої�влади,�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�її�ви�онавчо!о�ор-

!ан�,�розпоряджень�Київсь�о!о�місь�о!о�!оло-

ви,�рішень,�прийнятих�місцевими�референ-

д�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�про!рами�соціально-е�о-

номічно!о�і���льт�рно!о�розвит��,�бюджет�

міста�Києва.

4.4.�Ор!анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо!о�природно!о�середовища,�про-

веденні�робіт�з�бла!о�строю,�озеленення�та

�тримання�в�належном��стані�приб�дин�ової

території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів

за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор!анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за!ально!о��орист�вання�із�до-

триманням�встановлено!о�за�онодавством

поряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня�!ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом�

б�дин���на�території�діяльності�ор!ан��само-

ор!анізації�населення,�житлово-�ом�нальних

посл�!�та�за�я�істю�проведених���житловом�

б�дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо!��навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор!анізаціям���льт�ри,�фізич-

ної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�рно-

освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�виховної

роботи�серед�населення,�розвит���х�дожньої

творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню���льт�рної�спадщини,�тра-

дицій�народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��іс-

торії�та���льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�но-

вих�обрядів.

4.8.�Ор!анізов�вати�допомо!��!ромадянам

похило!о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за!иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�ма-

лозабезпеченим�та�ба!атодітним�сім’ям,�а�та-

�ож�самотнім�!ромадянам,�дітям-сиротам�та

дітям,�позбавленим�бать�івсь�о!о�пі�л�ван-

ня,�вносити�пропозиції�з�цих�питань�до�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо!��ор!анам

пожежно!о�на!ляд��в�здійсненні�ними�проти-

пожежних�заходів,�ор!анізов�вати�вивчення

населенням�правил�пожежної�безпе�и,�бра-

ти��часть���здійсненні�!ромадсь�о!о��онтро-

лю�за�додержанням�вимо!�пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор!анам���забезпеченні�охо-

рони�!ромадсь�о!о�поряд��.

4.11.�Роз!лядати�звернення�!ромадян,�вес-

ти�прийом�!ромадян.

4.12.�Вести�облі��!ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах

території�діяльності�ор!ан��самоор!анізації

населення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор!анізації�з�стрічей�з�виборцями,

прийом��!ромадян�і�проведенні�іншої�роботи

з�меш�анцями.

4.14.�Інформ�вати�!ромадян�про�діяльність

ор!ан��самоор!анізації�населення,�ор!анізо-

в�вати�об!оворення�прое�тів�йо!о�рішень�з

найважливіших�питань.

5.�Ор!ан�самоор!анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«Пров�ло��Бастіонний,�7»

наб�ває�власних�повноважень�після�йо!о�ле-

!алізації���ви�онавчом��ор!ані�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмі-

ністрації)�в�поряд��,�встановленом��статтею

13�За�он��У�раїни�«Про�ор!ани�самоор!аніза-

ції�населення».

6.�Ор!ан��самоор!анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«Пров�ло��Бастіонний,�7»

в�місячний�термін�після�ле!алізації�направи-

ти�до�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��о-

пії�та�их�реєстраційних�до��ментів:�положен-

ня�про�ор!ан�самоор!анізації�населення,�сві-

доцтва�про�реєстрацію���ви�онавчом��ор!а-

ні�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації),�спис���персональ-

но!о�с�лад��членів�ор!ан��самоор!анізації�на-

селення.�У�разі�ле!алізації�шляхом�держав-

ної�реєстрації:�свідоцтва�про�державн��реєс-

трацію,�довід�и�про�ідентифі�аційний��од�

(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор-

!ан��самоор!анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«Пров�ло��Бастіонний,�7»���межах

своїх�повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь-

�а�рада�та�ви�онавчий�ор!ан�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адмініс-

трація).

8.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офі-

ційно�оприлюднити�в�!азеті�Київсь�ої�місь�ої

ради�«Хрещати�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�рішення

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

�ої�ради�з�питань�місцево!о�самовряд�ван-

ня,�ре!іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів

Київський міський голова 
В. Кличко

Про припинення повноважень 
органу самоорганізації населення 

«Будинковий комітет «Вулиця Бурмистенка, 7/11» 
в Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 73/73 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 25 Закону України «Про органи самоорганізації населення»,

пункту 4 Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві, затверджено&
го рішенням Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті
Києві», на підставі рішення конференції жителів за місцем проживання про припинення діяльності органу са&
моорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Бурмистенка, 7/11» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�повноваження�ор!ан��самоор-

!анізації�населення�«Б�дин�овий��омітет�«В�-

лиця�Б�рмистен�а,�7/11»�в�Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

2.�Ви�онавчом��ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

2.1.�Вжити�ор!анізаційно-правових�заходів

щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо!о�рішення.

2.2�Вжити�заходів�щодо�повернення�фінан-

сових�рес�рсів�та�майна,�переданих�ор!ан��са-

моор!анізації�населення�«Б�дин�овий��омітет

«В�лиця�Б�рмистен�а,�7/11»�для�здійснення

наданих�йом��власних�повноважень.

3.�Визнати�та�им,�що�втратив�чинність,�п�н�т

3�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�12.02.2004

№ 8/1217�«Про�дозвіл�на�створення�ор!анів

самоор!анізації�населення —�б�дин�ових��о-

мітетів».

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

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

ди�«Хрещати�».

5.�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

Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет 
«Вулиця Костянтина Заслонова, 9» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 72/72 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціатив&
ної групи про створення органу самоорганізації населення від 18.11.2015 № 08/КО&11311, протокол зборів жи&
телів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 08.10.2015 та спи&
сок учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор!ан�самоор!ані-

зації�населення�та�визначити�йо!о�назв� —

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Костянтина�За-

слонова,�9».

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

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Кос-

тянтина�Заслонова,�9»�діє�в�межах�території

б�дин���№ 9�на�в�лиці�Костянтина�Заслоно-

ва���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

З!ідно�з�прото�олом�зборів�жителів�за

місцем�проживання�від�08.10.2015�на�те-

риторії�діяльності�ор!ан��самоор!анізації

населення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця

Костянтина�Заслонова,�9»�меш�ає�на�за-

�онних�підставах�(зареєстровано�за�місцем

проживання)�171�житель,���том��числі�135

жителів,�я�і�мають�право�!олос��станом�на

08.11.2015.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор-

!ан��самоор!анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«В�лиця�Костянтина�Заслонова,�9»��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів��

вирішенні�питань�місцево!о�значення�в�межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,

поб�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом

сприяння���наданні�їм�відповідних�посл�!.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�оно-

мічно!о�та���льт�рно!о�розвит���території�ді-

яльності�ор!ан��самоор!анізації�населення,

інших�місцевих�про!рам.

4.�Надати�ор!ан��самоор!анізації�населен-

ня�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Костянтина

Заслонова,�9»�в�межах�території�йо!о�діяль-

ності�та�і�власні�повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів���Київ-

сь�ій�місь�ій�раді,�місцевих�ор!анах�ви�онав-

чої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та

за�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента

У�раїни�та�ор!анів�ви�онавчої�влади,�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�її�ви�онавчо!о�ор-

!ан�,�розпоряджень�Київсь�о!о�місь�о!о�!о-

лови,�рішень,�прийнятих�місцевими�рефе-

ренд�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�про!рами�соціально-е�о-

номічно!о�і���льт�рно!о�розвит��,�бюджет�

міста�Києва.

4.4.�Ор!анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо!о�природно!о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла!о�строю,�озеленен-

ня�та��тримання�в�належном��стані�приб�-

дин�ової�території,�обладнанні�дитячих�і�спор-

тивних�майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,

�л�бів�за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор!анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за!ально!о��орист�вання�із�до-

триманням�встановлено!о�за�онодавством

поряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�на-

дання�!ромадянам,�я�і�меш�ають���житлово-

м��б�дин���на�території�діяльності�ор!ан��са-

моор!анізації�населення,�житлово-�ом�наль-

них�посл�!�та�за�я�істю�проведених���житло-

вом��б�дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо!��навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор!анізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���ль-

т�рно-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�ви-

ховної�роботи�серед�населення,�розвит���х�-

дожньої�творчості,�фізичної���льт�ри�і�спор-

т�;�сприяти�збереженню���льт�рної�спадщи-

ни,�традицій�народної���льт�ри,�охороні

пам’ято��історії�та���льт�ри,�впровадженню

в�поб�т�нових�обрядів.

4.8.�Ор!анізов�вати�допомо!��!ромадянам

похило!о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за!иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�ма-

лозабезпеченим�та�ба!атодітним�сім’ям,�а

та�ож�самотнім�!ромадянам,�дітям-сиротам

та�дітям,�позбавленим�бать�івсь�о!о�пі�л�-

вання,�вносити�пропозиції�з�цих�питань�до

Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо!��ор!анам

пожежно!о�на!ляд��в�здійсненні�ними�про-

типожежних�заходів,�ор!анізов�вати�вивчен-

ня�населенням�правил�пожежної�безпе�и,

брати��часть���здійсненні�!ромадсь�о!о��он-

тролю�за�додержанням�вимо!�пожежної�без-

пе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор!анам���забезпеченні�охо-

рони�!ромадсь�о!о�поряд��.

4.11.�Роз!лядати�звернення�!ромадян,�вес-

ти�прийом�!ромадян.

4.12.�Вести�облі��!ромадян�за�ві�ом,�міс-

цем�роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���ме-

жах�території�діяльності�ор!ан��самоор!ані-

зації�населення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор!анізації�з�стрічей�з�виборцями,

прийом��!ромадян�і�проведенні�іншої�робо-

ти�з�меш�анцями.

4.14.�Інформ�вати�!ромадян�про�діяльність

ор!ан��самоор!анізації�населення,�ор!анізо-

в�вати�об!оворення�прое�тів�йо!о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор!ан�самоор!анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Костянтина�За-

слонова,�9»�наб�ває�власних�повноважень

після�йо!о�ле!алізації���ви�онавчом��ор!ані

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації)�в�поряд��,�встановлено-

м��статтею�13�За�он��У�раїни�«Про�ор!ани

самоор!анізації�населення».

6.�Ор!ан��самоор!анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Костянтина�За-

слонова,�9»�в�місячний�термін�після�ле!аліза-

ції�направити�до�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради��опії�та�их�реєстраційних�до��мен-

тів:�положення�про�ор!ан�самоор!анізації�на-

селення,�свідоцтва�про�реєстрацію���ви�о-

навчом��ор!ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�спис-

���персонально!о�с�лад��членів�ор!ан��са-

моор!анізації�населення.�У�разі�ле!алізації

шляхом�державної�реєстрації:�свідоцтва�про

державн��реєстрацію,�довід�и�про�ідентифі-

�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор-

!ан��самоор!анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«В�лиця�Костянтина�Заслонова,�9»��

межах�своїх�повноважень�здійснюють�Київ-

сь�а�місь�а�рада�та�ви�онавчий�ор!ан�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�держав-

на�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офі-

ційно�оприлюднити�в�!азеті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�рішен-

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

місь�ої�ради�з�питань�місцево!о�самовря-

д�вання,�ре!іональних�та�Міжнародних�зв’яз-

�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 13.07.2006 № 28/28 

«Про затвердження Положення про помічника&консультанта 
депутата Київської міської ради»

Рішення Київської міської ради № 75/75 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 53 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», частини третьої статті 29&1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�Положення�про�по-

мічни�а-�онс�льтанта�деп�тата�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�затверджено!о�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�13.07.2006�№ 28/28:

— приміт�����п�н�ті�10.3�Положення�ви�лю-

чити.

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

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

ради�з�питані�ре!ламент��та�деп�татсь�ої�ети-

�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про присвоєння Центральній районній бібліотеці № 141 
Централізованої бібліотечної системи 

Деснянського району м. Києва імені українського письменника
Павла Архиповича Загребельного

Рішення Київської міської ради № 31/31 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння

юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат,
назв і дат історичних подій» та Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юри&
дичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святко&
вих дат, назв і дат історичних подій у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13 лис&
топада 2013 року № 432/9920, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Присвоїти�ім’я���раїнсь�о!о�письменни�а

Павла�Архиповича�За!ребельно!о�Централь-

ній�районній�бібліотеці�№ 141�Централізова-

ної�бібліотечної�системи�Деснянсь�о!о�райо-

н��м.�Києва.

2.�Ви�онавчом��ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�про-

вести�ор!анізаційно-правові�заходи�щодо�ви-

�онання�п�н�т��1�цьо!о�рішення.

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

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

ради�з�питань���льт�ри,�т�ризм��та�інформа-

ційної�політи�и,�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�місцево!о�самовряд�вання,

ре!іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів�і�постій-

н���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�ос-

віти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 18 вересня 2008 року № 245/245 

«Про створення Міського центру дитини Служби у справах дітей
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
Рішення Київської міської ради № 92/92 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь&
кої ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�18�вересня�2008�ро���№ 245/245�«Про�ство-

рення�Місь�о!о�центр��дитини�Сл�жби���спра-

вах�дітей�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)»�та�і�зміни:

1.1.�У�за!олов���слова�«Сл�жби���справах�ді-

тей�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�ви-

�лючити.

1.2.�У�п�н�ті�1�слова�«Сл�жбі���справах�ді-

тей»�замінити�словами�«Сл�жбі���справах�ді-

тей�та�сім’ї».

1.3.�У�підп�н�ті�2.2�п�н�т��2�слова�«Сл�жбі��

справах�дітей»�замінити�словами�«Сл�жбі��

справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо!о�ор!ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)».

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

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

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

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

ради�з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та

спорт�.

Київський міськй голова 
В. Кличко

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської
ради від 17.12.2015 № 25/25 «Про затвердження плану діяльності
Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів

на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 70/70 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно&
сті», статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.12.2015�№ 25/25�«Про�затвердження

план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під!о-

тов�и�прое�тів�ре!�ляторних�а�тів�на�2016�рі�»

та�і�зміни:

— доповнити�додато��до�рішення�позиціями

42,�43,�44,�45,�46,�47,�48,�49,�50,�51�з!ідно�з

додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання���!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�тор!івлі,�підприємництва�та�ре-

!�ляторної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

42. Проект рішення Київської міської
ради "Про обмеження руху
транспортних засобів на території
Голосіївського парку культури та
відпочинку імені М. Рильського"

Збереження екологічного
балансу території Національного
природного парку
"Голосіївський", упорядкування
безконтрольного заїзду
транспортних засобів на
територію Парку культури та
відпочинку імені Максима
Рильського

Протягом
2016 року

Депутат Київської
міської ради
Антоненко П. Д.,
Фракція
"Всеукраїнське
об'єднання "Свобода"
у Київській міській
раді

43. Проект рішення Київської міської
ради "Про обмеження реалізації
алкогольних, слабоалкогольних
напоїв та пива на території м. Києва"

Збереження та зміцнення
здоров'я населення, захист від
негативних наслідків споживання
алкогольних напоїв, мінімізація
соціального, економічного
впливу алкоголізму на
суспільство, дотримання тиші в
населених пунктах і громадських
місцях та захист населення від
шкідливого впливу шуму, а
також зниження рівня
злочинності шляхом проведення
заходів з обмеження продажу
алкогольних, слабоалкогольних
напоїв та пива у малих
архітектурних формах,
тимчасових спорудах
торговельного, побутового,
соціально8культурного чи іншого
призначення на території м.
Києва

Протягом
2016 року

Депутат Київської
міської ради
Михайленко В. О.

44. Проект рішення Київської міської
ради "Про обмеження реалізації
алкогольних, слабоалкогольних
напоїв та пива у стаціонарних
об'єктах торгівлі в м. Києві"

Збереження та зміцнення
здоров'я населення, захист від
негативних наслідків споживання
алкогольних напоїв, мінімізація
соціального, економічного
впливу алкоголізму на
суспільство, дотримання тиші в
населених пунктах і громадських
місцях та захист населення від
шкідливого впливу шуму, а
також зниження рівня
злочинності шляхом проведення
заходів з обмеження продажу
алкогольних, слабоалкогольних
напоїв та пива у стаціонарних
об'єктах торгівлі з 23.00 до 10.00
на території міста Києва

Протягом
2016 року

Депутат Київської
міської ради
Михайленко В. О.

45. Проект рішення Київської міської
ради "Про внесення змін до рішення
Київської міської від 21 квітня 2015
року № 415/1280 "Про затвердження
Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва"

3 метою підвищення
ефективності використання
об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста
Києва

Протягом
2016 року

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
торгівлі,
підприємництва та
регуляторної
політики

46. Проект рішення Київської міської
ради "Про внесення змін до
Положення про впровадження та
експлуатацію в місті Києві пілотного
проекту "Система електронних
закупівель", затвердженого
рішенням Київської міської ради від
23 липня 2015 року 764/628"

Продовження пілотного проекту
"Система електронних
закупівель"
до 31.12.2016

І квартал
2016 року

Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

47. Проект рішення Київської міської
ради "Про внесення змін та
доповнень до рішення Київської
міської ради від 21.04.2015 
№ 415/1280 "Про затвердження
Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва"

Приведення рішення Київської
міської ради від 21.04.2015 
№ 415/1280 "Про затвердження
Положення про оренду майна
територіальної громади міста
Києва" у відповідність до
постанови Кабінету Міністрів
України від 04.11.2015 № 950
"Про внесення змін у додаток 2
до Методики розрахунку
орендної плати за державне
майно та пропозиції її
розподілу", збереження і
розвиток культурно8мистецького
потенціалу столиці України 8
міста Києва

І квартал
2016 року 

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
культури, туризму та
інформаційної
політики

48. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження порядку
залучення, розрахунку розмірів і
використання коштів пайової участі
замовників (інвесторів) у створенні і
розвитку соціальної та інженерно8
транспортної інфраструктури міста
Києва"

Приведення діючого порядку
залучення коштів пайової участі у
створенні соціальної та
інженерно8транспортної
інфраструктури м. Києва у
відповідність до Закону України
"Про регулювання містобудівної
діяльності"

І квартал
2016 року

Депутат Київської
міської ради, член
депутатської фракції
"Об'єднання
"Самопоміч" у
Київській міські раді
Балицька О. С.

49. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження Порядку
розміщення інформаційних вивісок у
місті Києві"

Удосконалення та приведення
діючого порядку розміщення
інформаційних вивісок у м. Києві
у відповідність до законодавства
України

Протягом
2016 року

Депутат Київської
міської ради, член
депутатської фракції
"Об'єднання
"Самопоміч" у
Київській міській раді
Башлаков С. В.

50. Проект рішення Київської міської
ради "Про встановлення мораторію
на розміщення реклами в місті Києві"

Запровадження тичасового
обмеження на видачу дозволів
на розміщення рекламних
заходів

І квартал
2016 року

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

51. Проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження Порядку
розміщення, утримання та
експлуатації автомобільних
газозаправних пунктів на території
міста Києва та внесення змін до
деяких рішень Київської міської
ради"

Визначення механізму
розміщення автомобільних
газозаправних пунктів на
території міста Києва

Протягом
2016 року

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
житлово8
комунального
господарства та
паливно8
енергетичного
комплексу, депутати
Київської міської
ради Бондаренко 
В. Д., Костюшко О. П.

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.02.2016�ро���№�70/70

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про затвердження міської цільової програми 
«Діти. Сім’я. Столиця на 2016&2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 90/90 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», Закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» на період до 2016 року», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року
№ 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»,
з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації резуль&
тативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей,
створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�місь���цільов��про!рам��«Ді-

ти.�Сім’я.�Столиця�на�2016-2018�ро�и»�(далі —

Про!рама),�що�додається.

2.�Сл�жбі���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Передбачати�видат�и�на�реалізацію�Про-

!рами�при�форм�ванні�бюджетних�запитів�на�2016

та�наст�пні�ро�и.

2.2.�Здійснювати�видат�и�на��тримання�Місь-

�о!о�центр��дитини,�Київсь�о!о�місь�о!о�цен-

тр��сім’ї�«Родинний�дім»,�Київсь�о!о�місь�о!о

центр��соціально-психоло!ічної�допомо!и,�Ки-

ївсь�о!о�місь�о!о�правобережно!о�центр��для

ВІЛ-інфі�ованих�дітей�та�молоді,��ом�нальної��с-

танови�«Київсь�ий�місь�ий�лівобережний�центр

для�ВІЛ-інфі�ованих�дітей�та�молоді»�в�межах

бюджетних�призначень,�встановлених�рішенням

про�бюджет�міста�Києва�на�відповідний�рі�.

2.3.�Подавати�постійним��омісіям�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно!о�розвит��;�з�питань�освіти,�на��и,

сім’ї,�молоді�та�спорт�,�Департамент��фінан-

сів�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)��за!альнен�

інформацію�про�стан�ви�онання�Про!рами.

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

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

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та

спорт��та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но!о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.02.2016�№�90/90

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
«ДІТИ. СІМ’Я. СТОЛИЦЯ на 2016&2018 роки»

І.�За�альна�частина

ПАСПОРТ�

місь�ої�цільової�про!рами�«ДІТИ.�СІМ’Я.�СТОЛИЦЯ�на�2016-2018�ро�и»

1. Ініціатор розроблення
програми

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва
документа про розроблення
програми

Пункт 2 протоколу доручень №25 від 28 липня 2015 року, напрацьований під
час наради у першого заступника голови Київської міської державної
адміністрації

3. Розробник програми Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

5. Замовник (відповідальний
виконавець) програми

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
програми

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації

7. Строк виконання програми 201682018 pp.

8. Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, у т.ч.:

Всього (тис. грн) у тому числі, за роками (тис. грн)

160813,0 2016 2017 2018

50389,2 53517,8 56906,7

9.1. Коштів загального фонду
міста Києва

144420,0 45603,1 47954,9 50862,0

9.2. Коштів спеціального фонду
міста Києва

3683,8 1146,2 1237,9 1299,7

9.3. Коштів інших джерел 12709,9 3639,9 4325,0 4745,0

Місь�а�цільова�про!рама�«Діти.�Сім’я.�Столиця�на�2016-2018�ро�и»�(далі —�Про!рама)�роз-

роблена�на�ви�онання�за�онодавства�в�сфері�захист��дитинства,�соціальної�підтрим�и�сім’ї�та

спрямована�на�реалізацію�положень�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни,�а�тів�Президента�У�ра-

їни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Основним�за�онодавчим�підґр�нтям�розроблення�Про!рами�є�за�они�У�раїни�«Про�За!аль-

нодержавн��про!рам��«Національний�план�дій�щодо�реалізації�Конвенції�ООН�про�права�дити-

ни»�на�період�до�2016�ро��»,�«Про�охорон��дитинства»,�«Про�ор!ани�і�сл�жби���справах�дітей

та�спеціальні��станови�для�дітей»,�«Про�забезпечення�ор!анізаційно-правових��мов�соціально-

!о�захист��дітей-сиріт�та�дітей,�позбавлених�бать�івсь�о!о�пі�л�вання»,�«Про�соціальні�посл�-

!и»,�Сімейний��оде�с�У�раїни,�У�аз�Президента�У�раїни�від�16�!р�дня�2011�ро���№ 1163�«Про

питання�щодо�забезпечення�реалізації�прав�дітей�в�У�раїні»,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

29�жовтня�2009�ро���№ 520/2589�«Про�Порядо��розроблення,�затвердження�та�ви�онання�місь-

�их�цільових�про!рам���місті�Києві».

Про!рама�спрямована�на�реалізацію�державної�політи�и�в�сфері�захист��прав�дітей�та�сімей

з�дітьми,�протидію�насильств��в�сім’ї�та�тор!івлі�людьми,�здійснення�соціальної�роботи�з�діть-

ми,�сім’ями�та�молоддю���місті�Києві.

II.�Визначення�проблеми,�на�розв’язання�я�ої�спрямована�Про�рама

У�б�дь-я�ом��с�спільстві�т�рбота�про�дітей�становить�основ��державної�та�ре!іональної�со-

ціальної�політи�и.�Проблеми,�пов’язані�з�попередженням�сирітства,�життєзабезпеченням�і�роз-

вит�ом�дітей,�сімей,�я�і�з�різних�причин�потрапляють���с�ладні�життєві�обставини,�настіль�и

масштабні�й�різноманітні,�що�вима!ають�для�їхньо!о�вирішення�с�оординованих�з�силь�дер-

жавних�і�с�спільних�інстит�тів.�Усе�це�ви�ли�ає�необхідність�проведення��омпле�сних�заходів

на�місь�ом��рівні.�Крім�то!о,�існ�є�потреба���введенні�нових�видів,�форм�та�методів�роботи,

системном��моніторин!��їх�рез�льтативності.

Та�,�на�сьо!однішній�день�на�облі���Сл�жби���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо!о�ор!ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�переб�вають�588�дітей,�я�і�опи-

нились���с�ладних�життєвих�обставинах.�Слід�зазначити,�що�до�цієї��ате!орії�віднесено�нов��со-

ціальн��!р�п� —�діти,�я�і�переміщені�із�зони�проведення�антитерористичної�операції�та�тимча-

сово�о��пованих�територій.�Щоро���на�цьом��облі���з’являються�більше�200�нових�дітей.�В�ре-

з�льтаті�проведеної�роботи�з�бать�ами�для�40%�дітей�вдається�збере!ти�родин�,�але��ожна�чет-

верта�дитина�стає�соціальною�сиротою.

Сьо!одні�в�Києві�на�облі���переб�вають�2383�дітей-сиріт�та�дітей,�позбавлених�бать�івсь�о-

!о�пі�л�вання.�З�них�239�продовж�ють�переб�вати�поза�сімейним�оточенням�і�потреб�ють�за-

безпечення�права�на�виховання�в�сім’ї�(���2011�році�б�ло�485�дітей).�Неефе�тивність�інстит�цій-

ної�опі�и�над�дітьми-сиротами�доведено�на��ово�та�пра�тично.�При�значних�матеріальних�ви-

тратах�ця�система�наносить�непоправн��ш�од��психічном��здоров’ю�дитини�та�пра�тично�по-

збавляє�дитин��права�на�сімейне�виховання.�Подальший�розвито��та�підтрим�а�сімейних�форм

виховання�дасть�змо!��реаліз�вати�право��ожної�дитини-сироти�на�сімейне�виховання.

Щодня�в�за�ладах�соціально!о�захист��переб�вають�до�100�дітей,�я�і�опинилися�в�с�ладних

життєвих�обставинах�або�залишилися�без�бать�івсь�о!о�пі�л�вання.�Подальший�розвито��но-

вої�форми�соціальної�роботи —�сімейний�патронат�дасть�змо!��надавати�соціальні�посл�!и�більш

професійно�та�я�існо,�а�та�ож�забезпечить�сімейний�до!ляд�та�виховання�дітей,�тимчасово�роз-

л�чених�зі�своїми�родинами.

Поряд�з�цим,�сформ�валась�тенденція�щодо�збільшення�чисельності�підліт�ів,�я�і�мають�ста-

т�с�дитини-сироти�або�позбавленої�бать�івсь�о!о�пі�л�вання�та�в�сил��різних�причин�не�мо-

ж�ть�б�ти�охоплені�сімейними�формами�виховання.�Відс�тність���цих�дітей�власно!о�житла,

!�ртожит�ів�при�за�ладах�професійно-технічної�освіти,�зростання�чер!и�щодо�забезпечення

цієї��ате!орії�дітей�житлом�призвело�до��райньої�необхідності�створення���столиці�соціально-

!о�!�ртожит��.

Пріоритетною�та�ож�є�діяльність,�спрямована�на�профіла�ти���та�мінімізацію�сімейно!о�не-

бла!опол�ччя�шляхом�надання�соціальних�посл�!�дітям,�молоді�та�сім’ям,�я�і�опинилися�в�с�лад-

них�життєвих�обставинах�та�потреб�ють�сторонньої�допомо!и.�Спеціалістами�центрів�соціаль-

них�сл�жб�міста�Києва�здійснюється��омпле�сна�соціальна�робота�із�столичними�родинами,�я�і

одерж�ють�пра�тичн��підтрим�����подоланні�с�ладних�життєвих�обставин —�це�родини,�де�ви-

хов�ються�діти�та�молодь�з�інвалідністю,�родини����ризі,�я�і�переб�вають���зоні�посиленої��ва-

!и�соціальних�працівни�ів.�Мова�йде�про�сім’ї,�де�зловживають�ал�о!олем�та�нар�оти�ами,�це

родини�опі��нів,�прийомні�сім’ї�та�ДБСТ,�родини,�я�их�тор�н�лась�проблема�ВІЛ/СНІД�;��лієн-

тами�є�особи,�я�і�мають�проблеми�із�за�оном,�та�члени�їх�сімей.

На�облі���центрів�соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�молоді�переб�вали�11 857�сімей,�я�і

опинились���с�ладних�життєвих�обставинах,�в�я�их�вихов�ються�понад�17 341�дитина.�Із�зазна-

ченої��іль�ості�понад�846�сімей�(майже�7,14�%)�переб�вали�під�соціальним�с�проводом,�понад

11 011�сімей�(92,86�%)�отримали�соціальні�посл�!и�за��арт�ою�отрим�вача�посл�!.�Під�с�про-

водом�в�2014�році�переб�вало�846�сімей.

781�сім’я�знята�з�соціально!о�с�провод�,�з�них�691�сім’я�(88�%) —�з�позитивним�рез�льтатом

��зв’яз���з�подоланням�або�мінімізацією�с�ладних�життєвих�обставин.

Спостері!ається�збільшення��іль�ості�сімей,�я�і�мають�зневажливе�ставлення�та�с�ладні�сто-

с�н�и�в�сім’ї,�я�і�об�мовлені�розл�ченням�та�визначенням�місця�проживання�дитини;��онфлі�-

том�по�олінь;�проживанням�на�одній�житловій�площі��іль�ох�родин;�відс�тністю�навичо��до!ля-

д��та�виховання�дітей,�міжособистісно!о�спіл��вання�тощо.�При�цьом��вини�ає�ряд�с�ладно-

стей�в�соціальном��с�проводженні�та�их�сімей�через�неможливість�фахово�виявити�причини,�що

призвели�до�с�ладних�життєвих�обставин.�Зниження��іль�ості�соціальних�с�проводів�тісно�по-

в’язане�зі�зменшенням��іль�ості�фахівців�соціальної�роботи�та�зміненням�ра��рс��роботи�з�сі-

мей�в�с�ладних�життєвих�обставинах�на�родини�вим�шених�переселенців�та�сімей,�де�один�з

членів�сімей�переб�ває�в�зоні�АТО.�Проте�ця�діяльність�збільшила��іль�ість�сімей,�я�і�б�ли�охоп-

лені�соціальними�посл�!ами�під�час�відвід�вання.

III.�Визначення�мети�Про�рами

Метою�Про!рами�є:

— забезпечення�оптимально!о�ф�н�ціон�вання�цілісної�системи�захист��прав�дітей�та�сімей

з�дітьми,�я�і�опинилися�в�с�ладних�життєвих�обставинах,�дітей,�я�і�залишилися�без�бать�івсь�о-

!о�пі�л�вання,�дітей-сиріт�та�дітей,�позбавлених�бать�івсь�о!о�пі�л�вання;

— реалізація���місті�Києві�нової�системи�сімейно-орієнтовано!о�підход����запобі!анні�соці-

альном��сирітств��та�до!ляд��за�дітьми-сиротами�та�дітьми,�позбавленими�бать�івсь�о!о�пі�-

л�вання;,

— створення��мов�для�реалізації�права��ожної�дитини�на�виховання�в�сім’ї;

— підвищення�я�ості�надання�соціальних�посл�!�та�забезпечення�їх�дост�пності�сім’ям,�я�і�пе-

реб�вають���с�ладних�життєвих�обставинах;

— �дос�оналення��омпле�сної�моделі�соціальної�підтрим�и�родин�вим�шених�переселенців;

— а�тивізація�столичної�!ромади�(!ромадсь�их,�бла!одійних,�релі!ійних�ор!анізацій)�щодо

підтрим�и�соціальних�про!рам,�прое�тів,�заходів�з�метою�підвищення�потенціал��сімей,�дітей,

молоді;

— підтрим�а�та�розвито��волонтерсь�о!о�р�х��в�реалізації�соціальної�та�сімейної�політи�и

міста�Києва;

— розвито��системи�патронатно!о�виховання;

— впровадження�підтрим�ючих�посл�!�для�вразливих��ате!орій�дітей�та�сімей�з�дітьми.

IV.�Об�р�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв’язання�проблеми,�обся�ів�та�джерел�фінан-

с�вання,�стро�ів�ви�онання�Про�рами

Реалізація�Про!рами�б�де�тривати�3�ро�и�та�передбачає:

— постійний�моніторин!�стан��соціально-правово!о�захист��дітей,�сімей�з�дітьми,�захист�

від�насильства�в�сім’ї,�заходів�з�профіла�ти�и�тор!івлі�людьми,�соціальної�роботи�з�дітьми,

сім’ями�та�молоддю;

— впровадження�інноваційних�форм�і�методів�роботи�з�сім’ями,�я�і�переб�вають���с�ладних

життєвих�обставинах;

— розроб���та�видання�інформаційно-методичних�матеріалів�для�проведення�широ�ої�ре�-

ламної��ампанії,�направленої�на�форм�вання���населення�а�тивної�!ромадсь�ої�позиції�щодо

предмет��Про!рами;

— забезпечення�ф�н�ціон�вання�за�ладів�соціально!о�захист��та�допомо!и,�реалізації�захо-

дів�по�роботі�з�об’є�тами�соціальної�роботи;

— підвищення��валіфі�ації,�перепід!отов���працівни�ів�соціальної�сфери;

— проведення�ре�ламної��ампанії�та�роз’яснювальної�роботи,�направленої�на�форм�вання��

населення�а�тивної�!ромадсь�ої�позиції;

— забезпечення�права��ожної�дитини-сироти�та�дитини,�позбавленої�бать�івсь�о!о�пі�л�ван-

ня,�на�сімейне�виховання;
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№
з/п Назва

напряму
діяльно�
сті (пріо�
ритетні
завдан�

ня)

Заходи
Програми

Строк
ви�
ко�

нан�
ня

захо�
ду

Виконавці Дже�
рела

фінан�
суван�

ня

Орієнто�
вні
обсяги
фінансу�
вання
(вартість),
тис. грн, 
у тому
числі 
за роками

Очікуваний результат

Методичне забезпечення діяльності спеціалістів з питань захисту прав та інтересів дітей

1. Підготов�
ка
спеціалі�
стів та
розробка
методич�
них
матеріалів

1. Проведення
навчання щодо
опанування
нових підходів
у роботі з
дітьми
(застосування
інноваційних
методик) для
працівників
районних
служб у
справах дітей та
спеціалістів
закладів
соціального
захисту дітей,
спеціалістів, які
працюють у
сфері
профілактики
правопорушень
та корекції
агресивної
поведінки
підлітків

2016�
2018

Служба у
справах
дітей та сім'ї
виконавчо�
го органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністра�
ції) 

Бюджет
міста
Києва

2016�129,3 

2017�194,0 

2018�291,0

Назва показника 2016 2017 2018

1. Показник
затрат:
Обсяг фінансових
ресурсів, 
тис. грн
2. Показник
продукту:
Кількість
проведених
тренінгів, од.
Кількість учасників
тренінгів, осіб
3. Показник
ефективності:
Середні витрати на
проведення
одного тренінгу,
грн
4. Показник
якості:
Динаміка кількості
користувачів,
охоплених
тренінгом, %

129,3

11

220 

11700

100

194,0

11

253 

17600

115

291,0

11

275

26500

125

2. Розроблення
та видання
навчально�
методичних
посібників
щодо
профілактики
правопорушень
у дитячому
середовищі

2016 Служба
усправах
дітей та сім'ї
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет
міста
Києва

2016�79,0 1. Показник
затрат:
Обсяг фінансових
ресурсів, тис. грн
2. Показник
продукту:
Кількість
розроблених
методичних
посібників, шт.
Кількість
надрукованих
екземплярів, шт.
3. Показник
ефективності:
Середні витрати на
підготовку
посібника, грн
4.Показник якості:
Динаміка
чисельності
працівників, які
отримають знання,
%

79,0

1

1000

80 

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2. Проведен�

ня
просвітни�
цької
роботи з
питань
захисту
прав та
інтересів
дітей

1. Забезпечення
висвітлення в
програмах
телебачення,
друкованих
засобах масової
інформації
роботи служб у
справах дітей
щодо захисту
прав та інтересів
дітей,
збереження
інституту сім'ї та
популяризації
сімейних
цінностей

2016�
2018

Служба у
справах дітей
та сім'ї
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Київський
міський
центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді
виконавчого

� Не
потребує
фінансу�
вання

� � � �

органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2. Виготовлення
соціальної
рекламної
продукції та
проведення
роз'яснюваль�
ної роботи з
метою
формування у
населення
активної
громадської
позиції,
направленої на
захист прав та
інтересів дітей,
сімей з дітьми,
підвищення
рівня
обізнаності
населення щодо
сучасних
проявів торгівлі
людьми

2016�
2018

Служба у
справах дітей
та сім'ї
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет
міста
Києва

2016�
147,5
2017�
25,0

1. Показник
затрат:
Обсяг фінансових
ресурсів, тис. грн
2. Показник
продукту:
Кількість
розробленого
продукту, шт.
Кількість
надрукованих
екземплярів, шт.
3. Показник
ефективності:
Середні витрати
на одиницю
надрукованого
екземпляру, грн
4. Показник
якості: 
Динаміка
охоплених, %

147,5

4 

8500

20 

100

25,0

0 

500

50 

120

0

0 

0

0 

0

Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей

3. Своєчасне
виявлення
бездог�
лядних та
безприту�
льних
дітей,
соціально�
правовий
захист
дітей, які
опинилися
у складних
життєвих
обстави�
нах

1. Організація та
надання
додаткових
послуг по роботі
з дітьми, які
опинились у
складних
життєвих
обставинах, з
метою
забезпечення
своєчасного
виявлення
бездоглядних та
безпритульних
дітей,
організація їх
соціального
супроводження

2016�
2018

Служба у
справах
дітей та сім'ї
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет
міста
Києва

2016�
1900,0
2017�
2000,0
2018�
2100,0

1. Показник
затрат:
Обсяг фінансових
ресурсів, тис. грн
2. Показник
продукту:
Охоплено дітей,
осіб
3. Показник
ефективності:
Середні витрати на
одну дитину, грн
4. Показник
якості:
Динаміка
зменшення
кількості
безпритульних та
бездоглядних
дітей, %

1900,0

900

2100 

100

2000,0 

925

2200 

105

2100,0 

950 

2200 

110

4. Соціально
�правовий
захист
дітей та
сімей з
дітьми, які
опинилися
у складних
життєвих
обстави�
нах

1. Надання
додаткових
соціальних
послуг дітям та
сім'ям з дітьми,
які опинились у
складних
життєвих
обставинах,
установами,
створеними за
рішенням
місцевих
органів влади

2016�
2018

Служба у
справах дітей
та сім'ї
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Міський
центр дитини
Київський
міський
центр сім'ї
"Родинний
дім"

Бюджет
міста
Києва

2016�
2768,4
2017�
2851,5
2018�
2965,4
У тому
числі:
Міський
центр
дитини
2016 �
1223,0
2017�
1156,7
2018�
1202,9
КМЦ
"Родин�
ний дім"
2016�
1645,4
2017�
1694,8
2018�
1762,5

1. Показник
затрат:
Обсяг фінансових
ресурсів, тис. грн
2. Показник
продукту:
Охоплено
користувачів, осіб
3. Показник
ефективності:
Середні витрати
на одного
користувача, грн
4. Показник
якості: 
динаміка
чисельності
користувачів, які
звернулись за
допомогою, %

2768,4

17000

162,8

100

2851,5

17850

159,7

105

2965,4

18737

158,3

110

5. Попере�
дження
негатив�
них
проявів та
профілак�
тика
правопо�
рушень у
дитячому
середо�
вищі

1. Проведення
заходів
профілактики
агресивної
поведінки
підлітків
"Зупинись! �
Посміхнись!"

2016�
2018

Служба у
справах дітей
та сім'ї
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет
міста
Києва

2016 �
500,0
2017�
550,0
2018�
600,0

1. Показник
затрат:
Обсяг фінансових
ресурсів, тис. грн
2.Показник
продукту:
Охоплено дітей,
осіб
3. Показник
ефективності:
Середні витрати на
одну дитину, грн
4. Показник
якості:
Динаміка
зменшення
чисельності дітей,
які вчинили
правопорушення, %

500,0 

10000

50 

100

550,0 

10000

55 

99

600,0 

10000

60 

98

2. Організація
заходів серед
дітей та
підлітків
"Даруємо
радість дітям"

2016�
2018

Служба у
справах дітей
та сім'ї
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет
міста
Києва

2016  �
250,0
2017  �
300,0
2018  �
350,0

1. Показник
затрат:
Обсяг фінансових
ресурсів, тис. грн
2. Показник
продукту:
Охоплено дітей,
осіб
3. Показник
ефективності:
Середні витрати на
одну дитину, грн
4. Показник
якості:
Динаміка витрат
на дитину, %

250,0

1525 

160 

100

300,0 

1525 

190 

118

350,0 

1525 

220 

137
Реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї

6. Розвиток
сімейних
форм
вихован�
ня дітей�
сиріт та
дітей,
позбавле�
них
батьківсь�
кого
піклуван�
ня

1. Забезпечення
функціонування
патронатних
сімей для
можливості
влаштування
дітей віком 
від 0 до 18
років, які
залишилися
без піклування
батьків, та
дітей, які
опинилися в
складних
життєвих
обставинах

2016�
2018

Центр
соціально�
психологічної
реабілітації
дітей №1
Служби у
справах дітей
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет
міста
Києва

2016�
868,5
2017�
1000,0
2018�
1400,0

1. Показник
затрат:
Обсяг фінансових
ресурсів, тис. грн
2. Показник
продукту:
Охоплено дітей,
осіб
3. Показник
ефективності:
Середні витрати на
одну дитину, грн
4. Показник
якості:
Динаміка
чисельності дітей,
забезпечених
тимчасовим
сімейним
вихованням, %

868,5

8

108600

100

1000,0 

10

100000 

102

1400,0 

14

100000

103

— безпосереднє�надання�підтрим�ючих�соціальних�посл���дітям,�сім’ям�з�дітьми;

— підвищення�я�ості�надання�соціальних�посл���та�забезпечення�їх�дост�пності�сім’ям,�я�і�пе-

реб�вають���с�ладних�життєвих�обставинах;

— підвищення�я�ості�роботи�по�соціалізації�та�адаптації�дітей-сиріт,�дітей,�позбавлених�бать-

�івсь�о�о�пі�л�вання,�дітей,�залишених�без�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�дітей�з�особливими�потре-

бами;

— забезпечення�можливості�проживання,�навчання�та�під�отов�и�до�самостійно�о�життя�дітей-

сиріт�та�дітей,�позбавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�підліт�ово�о�ві�����соціальном����ртожит-

���до�отримання�ними�власно�о�житла.

Заходи�цієї�Про�рами�передбачають�фінанс�вання�з�місь�о�о�бюджет��та�зал�чення�додат�о-

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

Ресурсне забезпечення міської цільової програми «Діти. Сім’я. 
Столиця на 2016—2018 роки».

Фінансове�забезпечення�Про�рами�передбачається�за�рах�но���оштів�місцево�о�бюдже-

т�.�За�альний�обся��фінансових�рес�рсів,�необхідних�для�реалізації�Про�рами,�становить

160813,7�тис.��рн.

Обся�и�фінанс�вання�завдань�і�заходів�Про�рами��точнюються��ожно�о�ро���залежно�від�фі-

нансової�можливості�бюджет��міста�Києва.

V. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів 
Програми та результативні показники

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання

Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат 
на виконання

Програми 
(тис. грн)

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому
числі:

50389,2 53517,8 56906,7 160813,7

Бюджет загального фонду міста
Києва

45603,1 47954,9 50862,0 144420,0

Бюджет спеціального фонду
міста Києва

1146,2 1237,9 1299,7 3683,8

Кошти інших джерел 3639,9 4325,0 4745,0 12709,9

Продовження
�
наст�пном�
номері
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²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î. Î. Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î. Î. Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè (01024, ì. Êè¿â,
âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4)

1) Àäðåñà îá'ºêòà: Ê³ìíàòà ¹ 17 íà 2-îìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ã");

Ïëîùà îðåíäè: 14,1 êâ. ì;

Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü

ó ñôåð³ ïðàâà;

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.12.2015 ð.— 109 021,00 ãðí;

Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

2) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòè ¹ 220,224 íà 2-îìó ïîâåðñ³ àäì³í. êîðïóñó (ë³òåðà "À");

Ïëîùà îðåíäè: 49,3 êâ. ì;

Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.12.2015 ð.— 400 130,00 ãðí;

Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

3) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòè ¹ 3,5 íà 1-îìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó, (ë³òåðà "Ã");

Ïëîùà îðåíäè: 15,2 êâ. ì;

Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ

äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ( íå á³ëüø ÿê 50 êâ.ì);

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.11.2015 ð.— 114 872,00 ãðí;

Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

4) Ê³ìíàòè ¹ 20,21,28,29 íà 2-îìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ã");

Ïëîùà îðåíäè: 83,5 êâ.ì;

Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó;

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.12.2015 ð.— 627 573,00 ãðí;

Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó

ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ,4, ê³ìí. ¹ 125 Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïî

òåë. 256-25-58; 256-24-09.Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè,áóäå îãîëîøåíî

êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

²íñòèòóò ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí ³ ñèñòåì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäà÷³ äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó

(03680, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42)

Îá'ºêò ¹1:
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 579,80 êâ.ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ ëàáîðàòîðíîãî
êîðïóñó ¹2,âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30 ëèñòîïàäà 2015 ð. ñòàíîâèòü 2 227 011,8 ãðí,
ñòðîê îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
(çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 48,01 ãðí çà
1 êâ. ì â ì³ñÿöü.

Îá'ºêò ¹2:
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,30 êâ.ì,íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó
¹2, âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30 ëèñòîïàäà 2015 ð. ñòàíîâèòü 227 771,30 ãðí, ñòðîê
îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì).Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ (çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 57,62 ãðí. çà 1 êâ.ì â ì³ñÿöü.

Îá'ºêò ¹3:
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 114,00 êâ.ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ êîðïóñó
"Êèñëîâîäñüê", âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ íà 30 ëèñòîïàäà 2015 ð. ñòàíîâèòü 257 754,00 ãðí, ñòðîê
îðåíäè äî 3 ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì).Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ (çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 28,26 ãðí. çà 1 êâ.ì â ì³ñÿöü.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ îðåíäàð³â:
1. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.

2.Äîäàòêîâ³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ Îðåíäîäàâöþ âèòðàò íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ,
êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â, ïîäàòêó íà çåìëþ, íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî äîãîâîðó
îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.

3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàÿâ áóäå îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè öèõ îá'ºêò³â.

4. Îñòàíí³é äåíü ïðèéìàííÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â,
ïð. Àêàä. Ãëóøêîâà, 42, êîðïóñ 2, ê³ìí. 514 á, òåëåôîí: (044) 526-55-06, ôàêñ (044) 526-64-57.

Àïåëÿö³éíèé ñóä ì³ñòà Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Ãîí÷åíêà Ñåðã³ÿ Ñåðã³éîâè÷à (îñòàííº â³-
äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Âàòóò³íà, 24, êâ. 257) ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ùî â³äáóäåòüñÿ
25 ëþòîãî 2016 ðîêó î 10.30 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ïðåäñòàâíèêà Ïóáë³÷íî-
ãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíèé Áàíê "Óêðãàçáàíê"— Ñèðî¿ä Àëëè Âàëåíòèí³âíè íà çàî÷-
íå ð³øåííÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 28 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì
Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíèé Áàíê "Óêðãàçáàíê" äî Ãîí÷åíêà Ñåðã³ÿ Ñåðã³éî-
âè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ðîç'ÿñíþºìî, ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ
ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó Âàøó â³äñóòí³ñòü.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-à.

Ñóääÿ Ñ. Ì. Ðóáàí

ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.01.2016 ðîêó
1. Òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì

îáñÿã³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³), ³íøèõ ñïîæèâà÷³â
(êð³ì íàñåëåííÿ) çã³äíî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 30.06.2015 ¹ 1977 òà âíåñåíèõ çì³í äî äåÿêèõ
ïîñòàíîâ ÍÊÐÅÊÏ ïîñòàíîâîþ â³ä 29.12.2015 ¹ 3237

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 517,74 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 431,39 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 82,84 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,51 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

2.Òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ,
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) çã³äíî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ ¹ 1534 â³ä
30.04.2015 òà âíåñåíèõ çì³í äî äåÿêèõ ïîñòàíîâ ÍÊÐÅÊÏ ïîñòàíîâîþ â³ä 29.12.2015 ¹ 3238 —
29,60 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ).

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà,
31-À, âèêëèêàº íà 03.03.2016 ðîêó îá 11.30. Çþç³íà Ìàêñèìà Àðêàä³éîâè÷à â ÿêîñò³
â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåðæàâíèé
åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè"äî Çþç³íà Ìàêñèìà Àðêàä³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà
ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î. À.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä:

- íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí (íà ÷àñ â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó
çà äèòèíîþ äî 25.12.2017);

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³; 

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì;

- ñïåö³àë³ñò ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.

Âèìîãè: â³äïîâ³äíà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè.

Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ:
âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ì. 204, òåë. 280-74-97.

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî âèäàíå çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä

8 ÷åðâíÿ 1993 ð. ¹ 2470 â ôîíä³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà Ðàäÿíñüêîãî ðàéîíó â³ä 9 ÷åðâíÿ 1993 ð.

çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Åñòîíñüêà,5, êâ. 77 íà ³ì 'ÿ Ðåìíüîâî¿ Ëàðèñè Âîëîäèìèð³âíè ³ Ðåìíüîâà

Âîëîäèìèðà Áîðèñîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 021229 òà âêëàäêó ¹ 081545 íà ³ì’ÿ Ãàëèöüêî¿ Îëüãè Ìèõàéë³âíè ââàæà-
òè íåä³éñíèìè.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 339475 íà ³ì’ÿ Êîçëîâà

Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ 
â ìåæàõ ïðîñïåêòó ×åðâîíîçîðÿíèé, âóëèöü Âàñèëüê³âñüêà, Êîçàöüêà òà Ìèõàéëà Ñòåëüìàõà

â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-

òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Âèðîáíè-

÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³-

äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðî-

ìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíèé

ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó ×åð-

âîíîçîðÿíèé, âóëèöü Âàñèëüê³âñüêà, Êî-

çàöüêà òà Ìèõàéëà Ñòåëüìàõà â Ãîëîñ³-

¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî

ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëó-

õàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³í-

òåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â

ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâî-

ìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ

2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ

ïðîñïåêòó ×åðâîíîçîðÿíèé, âóëèöü Âà-

ñèëüê³âñüêà, Êîçàöüêà òà Ìèõàéëà Ñòåëü-

ìàõà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð.

¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñü-

êî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñ-

òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì.Êèºâ³" ç³ çì³-

íàìè òà äîïîâíåííÿìè.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàò-

âåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì,ÿêèé

ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòî-

áóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-

íîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòî-

ð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðîç-

áóäîâó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòî-

ð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿

ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ

éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ð.,

êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éî-

ãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì

æèòëà òà ³íøèõ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,

áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, îá'ºêò³â

îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òîùî.

Êð³ì òîãî, â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñ-

íó ì³ñòîáóä³âíó ñèòóàö³þ, à òàêîæ ð³øåí-

íÿ ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êè-

ºâà ùîäî ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñ-

òðóêòóðè ì³ñòà,Ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñ-

òð³â Óêðà¿íè â³ä 1 áåðåçíÿ 2007 ð.¹ 304

"Ïèòàííÿ ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà òåõí³÷-

íèõ çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿"ùîäî ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ÄÏ Êè¿âñüêèé çàâîä "²ìïóëüñ", à òà-

êîæ ³íâåñòèö³éí³ íàì³ðè îêðåìèõ çåì-

ëåâëàñíèê³â,ùî ïðîéøëè ïîïåðåäíº ïî-

ãîäæåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó:

- ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî

ïëàíó ì³ñòà ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñ-

òàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü—çàâåðøåííÿ ôîð-

ìóâàííÿ êâàðòàë³â ³ñíóþ÷îãî æèòëà ñó-

÷àñíèìè æèòëîâèìè áóäèíêàìè;

- ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíó-

þ÷èõ øê³ë òà äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàê-

ëàä³â, ÿê³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè íîâ³òí³ì

òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî ð³â-

íÿ îñâ³òè;

- çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèì ñîö³àëü-

íî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñòàíîâàìè ³

ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñöÿ-

ìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â,

íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ.

Â ïðîåêò³ ïðîïîíóºòüñÿ çàâåðøåííÿ

ôîðìóâàííÿ êâàðòàëó æèòëîâî¿ çàáóäî-

âè â ìåæàõ âóëèöü Ïðîåêòíà 1 — Äåì³-

¿âñüêà — ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé (Â. Ëî-

áàíîâñüêîãî), êâàðòàëó âóë. Áóðìèñòåí-

êà — Êóñòàíàéñüêà —Äåì³¿âñüêà òà êâàð-

òàëó — âóë. Äåì³¿âñüêà — Ïðîåêòíà, 1 —

ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé.

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â ìåæàõ ïðîåê-

òóâàííÿ — 26,02 òèñ. îñ³á, ó ò.÷. ïðîåêòíå

íàñåëåííÿ íà ïåð³îä 5 ðîê³â — 7,59 òèñ.

îñ³á.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíê³â äëÿ çàáåç-

ïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³â-

íÿ óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëó-

ãîâóâàííÿ äëÿ âêàçàíîãî íàñåëåííÿ íå-

îáõ³äíî 2967 ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³òí³õ

øêîëàõ òà 885 ì³ñöü â äèòÿ÷èõ äîøê³ëü-

íèõ çàêëàäàõ. Íà äàíèé ÷àñ ê³ëüê³ñòü

ì³ñöü â ³ñíóþ÷èõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêî-

ëàõ ñêëàäàº 2370, à â äèòÿ÷èõ äîøê³ëü-

íèõ çàêëàäàõ— 800 ì³ñöü.Äëÿ çàáåçïå-

÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü,

ïðîïîíóºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ çàãàëüíî-

îñâ³òí³õ øê³ë: ¹ 110 ç áóä³âíèöòâîì

øê³ëüíîãî ñòàä³îíó, øêîëè ìèñòåöòâ òà

ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ¹85 ç áóä³âíèöòâîì

øê³ëüíîãî áàñåéíó, òà ðåêîíñòðóêö³ÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ íàðêîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ñî-

ö³îòåðàï³¿ òà äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàê-

ëàäó ¹32 ï³ä íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çàê-

ëàä íà 800 ì³ñöü (600 ì³ñöü â çàãàëüíî-

îñâ³òí³é øêîë³ òà 200 â äèòÿ÷îìó äîø-

ê³ëüíîìó çàêëàä³)

Òàêîæ íà òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ïå-

ðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî íàçåìíèõ ïàð-

ê³íã³â íà 700 ì/ì — ðåêîíñòðóêö³ÿ ÃÁÊ

"Äåì³¿âñüêèé-àâòî".

Çàãàëüíèé îáñÿã íîâîãî áóä³âíèöòâà

íà ðîçðàõóíêîâèé ïåð³îä ñêëàäå

210,2 òèñ. êâ.ì (çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð).

Çîíà ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàí-

íÿ — ïðîåêòóºòüñÿ â ïåðøèõ ïîâåðõàõ

íîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ êîìïëåê-

ñíèé áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ðîçðîáêà

ïðîïîçèö³é ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà ³í-

æåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åí-

íÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îêðåìèõ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿì, ïîë³ïøåííÿ íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,

çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³-

äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè — Äåïàðòàìåíò

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé

ïðîåêòóâàëüíèê — Òîâàðèñòâî ç îáìå-

æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Âèðîáíè÷î-

òåõí³÷íà àãåíö³ÿ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí

òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó ×åðâîíî-

çîðÿíèé, âóëèöü Âàñèëüê³âñüêà, Êîçàöü-

êà òà Ìèõàéëà Ñòåëüìàõà â Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³-

ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó

òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ

www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ

ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó

äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå

äî 19.03.2016 ð.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè

ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì

ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðî-

æèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³

ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì

âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì,

äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë.

Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àä-

ðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 32.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
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- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âàñèëåíêà, 23, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,60 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —
ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 2 449,67 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âàñèëåíêà, 23 À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,80 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàí-
íÿ — ðîçì³ùåííÿ êàôå, áàð³â, çàêóñî÷íèõ, áóôåò³â, ùî çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 5 563,75 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹ 357, 359, 352, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ-
÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. 1. âóë. Ìàòåþêà Ìèêîëè, ¹ 15,
1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà, êâ.ì — 90,50, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ Òî-
âàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1êâ. ì — 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. 2. âóë. Ìàòåþêà
Ìèêîëè,¹ 15,ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà,êâ.ì —283,10,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàòâåðäæåíà
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 àä-
ðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29. Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìà-
ö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè; íà÷àëüíèêà â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà
â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169 òà çã³äíî ç Òèïîâèìè
ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó
òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;
êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî ocâiòó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà
Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà
çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ øîäî êîíêðåòíèõ
ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë, Õðåùàòèê, 36, ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 46005
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¹19(4789)

8

ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ

Êîõàííÿ ñèëüí³øå 
çà â³éíó
� Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ áëàãîä³éíèé êîíöåðò òà àóêö³îí, êîøòè 

â³ä ÿêîãî ï³äóòü íà äîïîìîãó á³éöÿì ÀÒÎ

«ÂÎÍÈ ìóæí³, ñì³ëèâ³, õîðîáð³, à
ùå — òàëàíîâèò³, ìåëîäè÷í³, ÷óé-
í³. Öå á³éö³, íà ïëå÷àõ ÿêèõ òðè-
ìàºòüñÿ âñÿ êðà¿íà!»,— ðîçïîâ³äà-
þòü îðãàí³çàòîðè áëàãîä³éíîãî
ìèñòåöüêîãî ïðîåêòó.— Íàâ³òü çíà-
õîäÿ÷èñü íà ïåðåäîâ³é, õëîïö³ áà-
÷àòü íàâêðóãè ñåáå ðå÷³, ÿê³ ïåðå-
òâîðþþòü ó ìèñòåöòâî». Âîíè íå
ò³ëüêè ï³äòðèìóþòü äóøåâíèé ñòàí
ëþäåé, à é â³äêðèâàþòü ³íøèì î÷³
íà ðå÷³, ÿê³ âîíè äî öüîãî íå ïîì³-
÷àëè. Õòîñü çí³ìàº â³äåîðîëèêè òà
ôîòîãðàôóº áîéîâèõ ïîáðàòèì³â,
ÿê öå ðîáèòü Þð³é ²ëë³÷êî, õòîñü
âðàæàº òàíöåì, ÿê âîëîíòåðè Îêñà-
íà òà Íàòàëÿ, ÿê³ áóëè ó÷àñíèöÿ-
ìè êîíöåðòó «Çàõèñòè ñâîº êîõàí-
íÿ». À õòîñü äàðóº íåçàáóòí³ åìî-
ö³¿ ñâî¿ìè àâòîðñüêèìè ï³ñíÿìè,
òåìáðîì ãîëîñó òà ñâ³òëèìè î÷èìà,
ÿê ßí Àïðåëü— ãîëîñ Ìàéäàíó, ïî-
åò, êîìïîçèòîð òà ñï³âàê ç ïîçèâ-
íèì «Ïòàõ».

Òåïëèé ãîëîñ ï³ä çâó÷àííÿ ã³òà-
ðè çà÷àðîâóº êîæíîãî, õòî áóâ ïðè-
ñóòí³é íà êîíöåðò³. «Ìåíå íàäè-
õàþòü íà òâîð÷³ñòü ëþäè é ïðèðî-
äà. ß äóæå óâàæíà ëþäèíà, ÿ íå
ò³ëüêè ñï³âàê, êîìïîçèòîð... ÿ ïñè-
õîëîã. Áóâàþòü òàê³ ìîìåíòè, êî-
ëè õòîñü, ñàì òîãî íå óñâ³äîìëþ-
þ÷è, îäí³ºþ ñâîºþ ôðàçîþ äàº ìå-
í³ ïîøòîâõ äî òâîð÷îñò³. Á³éö³ íàé-
÷àñò³øå ïðîñÿòü çàñï³âàòè ï³ñíþ
«×îðíèé äèì», öå ïåðøà, íàïèñà-
íà ìíîþ ï³ñíÿ óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ»,— ïîä³ëèâñÿ ç «Õðåùàòèêîì»
ßí Àïðåëü.

²ñíóº âèðàç: «Ìóçè ïîâèíí³
ìîâ÷àòè, êîëè ñòð³ëÿþòü ãàðìà-
òè». Áóêîâèíñüêèé ïîåò ³ êîìïî-
çèòîð ßí Àïðåëü ç öèì äîêîð³í-
íî íå ïîãîäæóºòüñÿ. Çàõèùàþ÷è
Â³ò÷èçíó ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷î-
ãî áàòàëüéîíó «Àéäàð», â³í íà-
ïèñàâ ÷èìàëî ï³ñåíü ³ â³ðø³â. Ç
éîãî äîðîáêîì äîáðå çíàéîì³ áî-
éîâ³ ïîáðàòèìè, àäæå òâîðèòè
â³í ïî÷àâ ùå íà ïî÷àòêó Ðåâîëþ-
ö³¿ Ã³äíîñò³.

«Ï³ñí³ ïèñàëèñÿ ³ íà Ìàéäàí³,
³ ó çîí³ ÀÒÎ,— ðîçïîâ³â áîºöü-ìó-
çèêàíò.— Ó íàñ òàì áóëè ïðåäñòàâ-
íèêè ð³çíèõ â³ðîñïîâ³äàíü, ðàçîì
ç íàìè çàõèùàëè Óêðà¿íó ðîñ³ÿíè,
á³ëîðóñè, ºâðå¿, ïîëÿêè, í³ìö³. Ìó-
çèêà çàâæäè äîïîìàãàëà ëþäÿì
æèòè, êðàùå ðîçóì³òè, ëþáèòè îä-
íå îäíîãî. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öåé
êîíöåðò ïîòð³áíèé, ùîá âîíè á³ëü-
øå ä³çíàëèñÿ, ÿê íàøèì ñîëäàòàì
òÿæêî íà ñõîä³. Í³äå, êð³ì ÿê ï³ä êó-
ëÿìè, íå â³ä÷óâàºòüñÿ óñÿ êðàñà
ìèðíîãî æèòòÿ».

ßí Àïðåëü ââàæàº, ùî òàê³ çà-
õîäè ï³äòðèìóþòü ìèòö³â ³ç çîíè
ÀÒÎ, ìîòèâóþòü ¿õ íå çóïèíÿòè-
ñÿ ³ íàäàë³ äàðóâàòè ëþäÿì ðà-
ä³ñòü. Ñâî¿ ï³ñí³ ÷îëîâ³ê ïðèñâÿ-
÷óº ïîáðàòèìàì, ÿê³ â³ä÷àéäóø-
íî áîðþòüñÿ çà ð³äíó çåìëþ. «Òðå-
áà äîíåñòè ëþäÿì, ùî æèòòÿ ïðî-

äîâæóºòüñÿ. ² íàâ³òü ó ò³ ÷àñè, êî-
ëè âàæêî»,— çàçíà÷àº ìèòåöü.

Â áëîç³ îäí³º¿ òåëåæóðíàë³ñò-
êè áóëà ñòàòòÿ, ÿêà ð³çàëà íîæåì
ïî äóø³: «... Ïî òåëåâ³çîðó ÿ çàâ-
æäè äèâëþñü ñþæåòè ïðî ïîâåð-
íåííÿ á³éö³â äîäîìó. ß ñàìà òàê³
áàãàòî ðàç³â çí³ìàëà. Îñîáëèâî â
ïåðøèé ð³ê â³éíè. Âîíè âèñòðè-
áóâàëè ç âàãîí³â ³ ñì³ÿëèñÿ, à êî-
õàí³ ñòîÿëè íà ïåðîí³ ³ áîÿëèñÿ, àáè
íå ïðîïóñòèòè. Ñîëäàò á³æèòü íà-
çóñòð³÷, õàïàº äèòèíó íà ðóêè,
îá³éìàº äðóæèíó. ² âñ³ ïëà÷óòü,
ùàñëèâ³, ³ ÿ âæå í³÷îãî íå áà÷ó,
áî òåæ ïëà÷ó. Âè íàâ³òü íå óÿâëÿ-
ºòå, ÿê áàãàòî ó íàñ æ³íîê, ÿê³ íå
äî÷åêàëèñÿ ñâîãî æèâîãî é íåóø-
êîäæåíîãî ÷îëîâ³êà äîäîìó. ßê³
çâèíóâàòèëè ñâîãî ìóæ÷èíó, ùî
â³éíà éîìó äîðîæ÷à çà íå¿. ßê³
çíàéøëè ³íøèõ...»

... Ðàïòîì äî ßíà Àïðåëÿ ï³-
ä³éøëà æ³íêà é ïîäàðóâàëà éîìó
ì’ÿêó ³ãðàøêó ó âèãëÿä³ äâîõ çà-
êîõàíèõ êîò³â, çðîáëåíó âëàñíî-
ðó÷. ² ïîáàæàëà ùèðîãî êîõàííÿ
òà ëþáîâ³ ó ñåðö³. ßê êàçàâ Ñâàì³
Âèâåêàíàíäà: «Êîõàííÿ í³êîëè
íå ïðîñèòü, âîíî çàâæäè â³ääàº».

Ö³ õëîïö³ é ÷îëîâ³êè, ÿê³ çà-
õèùàþòü ñâîþ Áàòüê³âùèíó, â³ä-
äàþòü íàéãîëîâí³øèé ñèìâîë ëþ-
áîâ³ — ñâîº æèòòÿ �

Íåùîäàâíî ó Íàö³îíàëüíîìó

ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é

ñâ³òîâ³é â³éí³ â³äáóëàñÿ ìó-

çåéíî-ìèñòåöüêà àêö³ÿ «Ëþáîâ

ñèëüí³øà çà â³éíó».Ó ïðîãðà-

ì³ çàõîäó: âèñòàâêà «Àåðî-

ïîðò... Ïåêåëüíà ñìóãà», êîí-

öåðò, ó÷àñòü ó ÿêîìó âçÿëè íå

ëèøå âîëîíòåðè,à é óêðà¿íñüê³

âî¿íè, à òàêîæ áëàãîä³éíèé

àóêö³îí,êîøòè â³ä ÿêîãî ï³äóòü

íà äîïîìîãó á³éöÿì ÀÒÎ.

Àíàñòàñ³ÿ ØÀÏÎÐÅÍÊÎ,
Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ï³ä ÷àñ ìóçåéíî-ìèñòåöüêî¿ àêö³¿ "Ëþáîâ ñèëüí³øà çà â³éíó" ó÷àñíèêè çàõîäó
â³äâ³äàëè âèñòàâêó "Àåðîïîðò... Ïåêåëüíà ñìóãà"
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