
СТРАТЕГІЯ розвитку міста Києва до 2025 
року передбачає забезпечення якісної та до-
ступної медицини, підвищення ефективності 
системи управління у галузі охорони здоров’я, 
вдосконалення механізмів фінансування 
системи охорони здоров’я, просування здо-
рового способу життя серед мешканців. «У 
зв’язку з цим усі столичні медичні заклади 
повинні відповідати сучасним вимогам. І ми 
робимо все, щоб кияни мали належний сервіс 
та лікування, а медперсонал – сучасні умови 
роботи», – заявив учора мер Києва Віталій 
Кличко під час інспекції Київської міської 
дитячої клінічної лікарні №2, в якій було 
реконструйоване приймальне відділення та 
травмпункт. 

За його словами, КМДКЛ № 2 – дуже важ-
ливий для столиці заклад, оскільки це єдина 
дитяча лікарня на лівому березі. «Сьогодні 
ми інспектуємо приймальне відділення та 
відремонтований оновлений травмпункт. 
Ми також пройшли у ті відділення, де ремонт 

ще не робили. І побачили разючу різницю. 
Тому наше завдання – щоб умови для роботи 
медичного персоналу та прийому пацієнтів 
були найвищого рівня та відповідали сучасним 
вимогам», – зазначив міський голова. 

Він додав, що на проведення ремонтних 
робіт та придбання сучасного обладнання 
виділено минулого та цього року 42,5 млн грн. 
У приймальному відділенні провели капіталь-
ний ремонт. Тепер це – відділення екстреної 
медичної допомоги та одночасно травмато-
логічний пункт. За словами міського голови, 
тут виконали усі необхідні інженерні роботи: 
замінили мережу водо- та електропостачання, 
опалення, каналізацію, вентиляцію, освітлення, 
відремонтували покрівлю та провели благо-
устрій території. «Ми продовжимо ремонт. 
І наступного року презентуватимемо відре-
монтовані інші відділення цього медичного 
закладу. Вся лікарня в комплексі повинна 
відповідати сучасним вимогам», – повідомив 
голова КМДА. 

Він також додав, що було придбано сучасну 
медичну апаратуру для відділення екстреної 
допомоги та оновленого травматологічного 
пункту. Це дає можливість в короткі терміни 
провести огляд пацієнта безпосередньо у при-
ймальному відділенні, УЗД та ендоскопічне 
обстеження, надати кваліфіковану екстрену 
медичну допомогу людям у важкому стані. 
Для цього обладнано протишокову палату 
добового перебування з постійним моніто-
рингом за станом хворого до стабілізації стану 
здоров’я. На закупівлю обладнання витраче-
но 24,7 млн грн. «Збільшено фінансування 
столичної медицини вдвічі у порівнянні з 
минулим роком. Ми поступово змінюємо 
ситуацію і показуємо, якою галузь повинна 
бути, – відзначив Віталій Володимирович. 
– Сюди ж приємно зайти! Тут немає запаху 
ліків, приміщення світлі й затишні. Таке 
враження, що ти не в лікарні, а в дитячому 
садочку. І наше завдання, щоб всі медичні 
заклади столиці були такими ж сучасними і 
відповідали європейському рівню». 

Відділення екстреної медичної допомоги 
розпочало роботу 3 жовтня цього року. За 
цей час надано медичну допомогу майже 2 
тисячам дітей. У травмпункті – понад 1800 
пацієнтам. У 2016 році в лікарні №2 провели 
капітальний ремонт інфекційно-боксованого 
відділення № 1 та операційного блоку ЛОР-
відділення. 

Мер Києва також розповів, що наступного 
року розпочнеться будівництво лікарні на 
Троєщині, оскільки там бракує медичних 
закладів, а також відбуватиметься рекон-
струкція наявних медзакладів у різних ра-
йонах столиці �

Медзаклад 
європейського рівня 

КМДКЛ № 2 – важливий для столиці заклад, оскільки це єдина 
дитяча лікарня на лівому березі. Нещодавно тут реконструювали 
приймальне відділення та травмпункт. Зокрема замінили мережу водо- 
та електропостачання, опалення, каналізацію, вентиляцію, освітлення, 
відремонтували покрівлю та провели благоустрій території. Окрім цього, 
придбано сучасну апаратуру, яка дозволяє в короткі терміни провести УЗД 
та ендоскопічне обстеження, надати кваліфіковану екстрену меддопомогу 
пацієнтам у важкому стані. На реконструкцію приміщень та нове 
обладнання виділено минулого та цього року 42,5 млн грн. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Олексій Резніков: 
«Вандали, які залили 
цементом Вічний вогонь, 
мають бути притягнені 
до відповідальності» 

У ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили 
цементним розчином Вічний вогонь у парку 
Вічної Слави в столиці. Повідомлення про це 
надійшло на диспетчерську лінію 102 учора 
вранці. Поліція одразу прибула на місце по-
дії. Було виявлено 8 відер, в яких, скоріш за 
все, порушники принесли розчин цементу. 

«Подібні акти вандалізму – ганебний 
приклад неповаги до історії та пам’яті героїв. 
Впевнений, що вандалам не уникнути від-
повідальності. Ми сподіваємось, що право-
охоронці оперативно встановлять осіб, які 
це зробили. І всі міські служби, які будуть 
потрібні, сприятимуть цьому, а записи з 
камер відеонагляду допоможуть встановити 
особи злочинців», – заявив заступник голови 
КМДА Олексій Резніков. 

Зараз правоохоронці з’ясовують всі об-
ставини інциденту, його причини поки не-
відомі. На місці працює слідчо-оперативна 
група Нацполіції, кінологи та газова служба. 

У парку «Нивки» 
збудують нову 
артезіанську свердловину 

На вулиці Лагерній у Шевченківському 
районі столиці спорудять нову артезіан-
ську свердловину малої продуктивності. 
Кошти на будівництво передбачені у Про-
грамі економічного та соціального розвитку 
м. Києва на 2017 рік. Орієнтовна вартість 
робіт – 1,55 млн грн. Остаточну вартість 
буде визначено у встановленому порядку 
після розробки проектної документації та 
проходження державної експертизи. 

Киян запрошують 
написати Всеукраїнський 
радіодиктант у Колонній 
залі мерії 

9 листопада, у День української писем-
ності та мови, традиційно відбудеться XVII 
радіодиктант національної єдності. Киян 
запрошують написати диктант у Колонній 
залі (вул. Хрещатик, 36) разом із представ-
никами структурних підрозділів апарату 
КМДА, викладачами та кращими студентами 
університету «Україна». 

Реєстрація учасників розпочнеться об 
11.30. Програма на Першому каналі Україн-
ського радіо стартує о 12.00. Текст диктанту 
звучатиме о 12.30. Читатиме його доцент 
Київського університету ім. Б. Грінченка, 
автор підручників і посібників із української 
мови Олександр Авраменко. 

За інформацією організаторів, диктант 
проходитиме у форматі міжнародного флеш-
мобу. Його цьогорічний девіз – «Нас багато. 
Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета».

Традиційно диктант складатиметься зі 
100-120 слів. Ті, хто напишуть його без по-
милок, будуть відзначені призами. Важлива 
умова – перевірятимуться лише роботи, 
надіслані 9 і 10 листопада. Дату відправ-
лення визначатимуть за штемпелем на 
конверті. Адреса Українського радіо: Київ-1, 
вул. Хрещатик, 26. Індекс – 01001. Оголо-
шення підсумків і урочистий фінал акції 
відбудеться в грудні.
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 �  У Київській міській дитячій клінічній лікарні №2 
реконструйовано приймальне відділення та травмпункт 
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У Київській міській дитячій клінічній лікарні №2 реконструювали приймальне відділення та травмпункт, придбали сучасне медичне обладнання
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 112 (1791), середа, 8 листопада 2017 р.

Ïðîäîâæåííÿ äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.09.2017 ¹ 44/3051. 
Ïî÷àòîê ó íîìåðàõ ãàçåòè «Õðåùàòèê» â³ä 3.11.2017 ð. òà 7.11.2017 ð.

11. Поглиблення 
співпраці промис-
лового комплексу 
столиці 
з НАН України

11.1. Виконання Договору про співробітництво виконавчого органу  Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  і Національної академії 
наук  України,  в т.ч.: 

• проведення презентацій наукових проектів, які можуть бути впроваджені у 
міське господарство

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих презентацій, од. 1 1 1 1

Показник якості

питома вага кількості проведених пре-
зентацій до запланованих, %

100 100 100 100

11.2. Проведення «Конкурсу молодих вчених» 2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Бюджет 
м. Києва

Залучені 
кошти 
інвесторів

2015  –  75
2016  –  75

2015  –  175
2016   –  75

Показник витрат

витрати з бюджету, тис. грн 75 75 - -

залучені кошти інвесторів, тис. грн 175 175 - -

Показник продукту

кількість запланованих конкурсів, од., у 
тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1 1 - -

- залучених коштів інвесторів

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного 
конкурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету
 м. Києва

75 75 - -

- залучених коштів інвесторів 175 175 - -

Показник якості

питома вага кількості проведених конкур-
сів до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок

- коштів бюджету м. Києва 100 100 - -

- залучених коштів інвесторів 100 100 - -

12. Забезпечення 
підтримки промис-
лового комплексу 
м. Києва у про-
суванні його 
продукції на 
внутрішній та зо-
внішній ринки

12.1. Організація та проведення регіонального етапу щорічного Всеукраїн-
ського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів 
України» у м. Києві

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Розширення ринків збуту

12.2. Організація конкурсу  «Кращий експортер року» 2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні 
адміністрації,
промислові підприємства міста

Бюджет 
м. Києва

Власні 
кошти про-
мислових 
підпри-
ємств

2015 – 70
2016 – 30
 2017 – 70
2018 –  70

2015 – 20
2016  – 30
2017  – 30
2018 – 30

Показник витрат

витрати з бюджету, тис. грн 70 30 70 70
власні кошти промислових 
підприємств,тис. грн

20 30 30 30

Показник продукту
кількість запланованих конкурсів, од., у 
тому числі за рахунок:
- коштів бюджету м. Києва 1 1 1 1
- власних коштів промислових підприємств

Показник ефективності
середні витрати на проведення одного 
конкурсу, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:
- коштів бюджету м. Києва 70 30 70 70
- власних коштів промислових підприємств 20 30 30 30
Показник якості 
питома вага проведених конкурсів до 
запланова-них, %, 
у тому числі за рахунок:
- коштів бюджету м. Києва 100 100 100 100
- власних коштів промислових підприємств 100 100 100 100

12.3.Організація та проведення конкурсу «Столичний стандарт якості» в 
рамках Програми «Київська якість» 

2015-2018 Департамент промисловості
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

Власні 
кошти про-
мислових 
підпри-
ємств

2015  – 90
2016  – 90
2017  – 70
2018  – 70

2015  – 60
2016  – 65
2017  – 70
2018  – 75

Показник витрат
витрати з бюджету, тис. грн 90 90 70 70
власні кошти промислових підприємств, 
тис. грн

60 65 70 75

Показник продукту
кількість запланованих конкурсів, од.,  у 
тому числі за рахунок:
- коштів бюджету м. Києва 1 1 1 1

- власних коштів промислових підпри-
ємств

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного 
конкурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 90 90 70 70

- власних коштів промислових підпри-
ємств

60 65 70 75

Показник якості 

питома вага кількості проведених кон-
курсів до запланованих, %,  у тому числі 
за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 100 100 100

- власних коштів промислових підпри-
ємств

100 100 100 100

12.4. Популяризація продукції київських виробників, в т.ч.:
-  шляхом забезпечення участі у виставкових заходах (у тому числі міжнародних);

- проведення виставки-презентації промислової продукції київських виробників 
«Зроблено в Києві»

2015-2018

2017-2018

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2015  –  152,5
2016  –  780
2017  –  1860
2018  –  2640

Показник витрат

витрати на забезпечення участі у вистав-
кових заходах (у тому числі міжнарод-
них), тис .грн

152,5 780 198 900

витрати на проведення виставки - пре-
зентації промислової продукції київських 
виробників «Зроблено в Києві», 
тис. грн

- - 1662 1740

Показник продукту

кількість запланованих виставок (у тому 
числі міжнародних), од.,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

1 1 2 2
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кількість учасників виставки-презентації 
промислової продукції київських вироб-
ників «Зроблено в Києві»,
од., у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

- - 200 300

Показник ефективності

середні витрати на проведення однієї 
виставки (у тому числі міжнародної), 
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

152,5 780 99 450

середні витрати на проведення однієї ви-
ставки-презентації промислової продукції 
київських виробників «Зроблено в Києві»,
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

- - 1662 1740

Показник якості

питома вага кількості проведених ви-
ставок (у тому числі міжнародних) до 
запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

100 100 100 100

питома вага кількості проведених виста-
вок-презентацій промислової продукції 
київських виробників «Зроблено в Києві» 
до запланованих, %, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

- - 100 100

12.5. Сприяння розвитку фірмової торгівлі, відкриттю магазинів з продажу про-
дукції київських підприємств

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації),
районні в місті Києві державні 
адміністрації

Власні 
кошти про-
мислових 
підпри-
ємств

2015  – 1000
2016  – 1000
2017  – 1000
2018  – 1000

Показник витрат

власні кошти промислових підприємств,
тис. грн

1000 1000 1000 1000

Показник продукту

кількість магазинів, які заплановано від-
крити, од., у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підпри-
ємств

5 5 5 5

Показник ефективності

середні витрати на відкриття одного 
магазину,
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підпри-
ємств

200 200 200 200

Показник якості

питома вага кількості відкритих магазинів 
до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів промислових підпри-
ємств

100 100 100 100

12.6. Створення та експлуатація  інформаційної бази даних промислового  і на-
укового комплексу м. Києва «Промисловість і наука»

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради  (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість організацій, які будуть зареє-
стровані в ІС «Промисловість і наука», од.

1224 1524 1600 1710

Показник якості

сумарний коефіцієнт наповнення ІС «Про-
мисловість і наука», %

- 85 89 95

12.7. Медіа-підтримка київських товаровиробників 2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Підвищення рівня інноваційності під-
приємств

12.8. Підвищення інноваційної культури виконавців, в т. ч.:
• запровадження проекту «Адреси інноваційного успіху»
• проведення навчальних семінарів з питань стимулювання інноваційних пере-
творень та впровадження інноваційної моделі розвитку столичного регіону

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради  (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування 

Підвищення рівня інноваційності під-
приємств

13. Створення про-
мислового вузла 
«Київська бізнес-
гавань»

13.1. Вирішення організаційних питань створення промислового вузла «Київська 
бізнес-гавань», в т.ч.:
• створення управляючої компанії промислового вузла «Київська бізнес-гавань»
• впорядкування земельних відносин учасників промислового вузла «Київська 
бізнес-гавань»

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м.Києва

2018 – 5000 Показник витрат

бюджет м. Києва,тис.грн - - - 5000

Показник продукту

кількість запланованих нових виробництв 
на земельних ділянках промислового вузла 
«Київська бізнес-гавань»,  од., 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

- - - 20

Показник ефективності

середні витрати на створення одного 
нового виробництвана земельних ділянках 
промислового вузла «Київська бізнес-
гавань», 
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету
 м. Києва

- - - 250,0

Показник якості

питома вага кількості створених нових 
виробництв на земельних ділянках про-
мислового вузла «Київська бізнес-гавань» 
до запланованих, %,  у тому числі за 
рахунок:

- коштів бюджету
 м. Києва

- - - 100

14. Створення інду-
стріальних парків 

14.1. Визначення характеристик земельних ділянок та споруд для створення на 
них  індустріальних парків 

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість земельних ділянок, які заплано-
вано визначити, од.

- - 4 4

Показник якості

питома вага кількості визначених земель-
них ділянок до запланованої, %

- - 100 100

14.2. Розробка концепції створення індустріальних парків в м. Києві,
організаційна діяльність по створенню індустріальних парків,
залучення інвесторів до функціонування  індустріальних парків на конкурсних 
засадах

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради  (Київської міської державної 
адміністрації)

Залучені 
кошти 
інвесторів

2016 – 150000
2017  – 150175
2018  – 150175

Показник витрат

залучені кошти інвесторів, тис. грн - 150000 150175 150175

Показник продукту

кількість інвесторів, яких планується 
залучити до функціонування індустріаль-
них парків, 
од., у тому числі за рахунок:

- залучених коштів інвесторів - 3 3 5

Показник ефективності
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№ 
з/п

Показники Роки

2015 2016 2017 2018

1. Витрати

1.1. Витрати на проведення заходу з розширення мережі об’єктів роздрібної 
торгівлі хлібом, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів інвесторів, тис. грн 46000 - - -

1.2. Витрати на проведення ярмарків, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств, тис. грн 150 150 150 150

1.3. Витрати на проведення конкурсів, 
у  тому числі за рахунок:

- інших залучених коштів (спонсорів), тис. грн 14 15 16 17

1.4. Витрати на створення запасів продовольчого зерна, 
у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання, тис. грн 514000 514000 514000 514000

1.5. Витрати на створення  сайту «Київ-торговий», 
у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн 100 - - -

1.6. Витрати на  обслуговування  сайту «Київ-торговий», 
у  тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн - 20 20 20

2. Продукту

2.1. Кількість об’єктів роздрібної торгівлі хлібом, які будуть встановлені, одиниць,
у  тому числі за рахунок:

- коштів інвесторів 140 10 50 -

2.2. Кількість стаціонарних магазинів, одиниць 6390 6400 6410 6420

2.3. Торгова площа закладів торгівлі, тис. кв. м 3480 3485 3490 3495

2.4. Кількість закладів ресторанного господарства, одиниць 3200 3210 3220 3230

2.5. Кількість місць у закладах ресторанного господарства, тис. одиниць 174 174,2 174,4 174,8

2.6. Оборот роздрібної торгівлі, тис. грн 148287100 177796200 192233300 269126600

2.7. Кількість заяв суб’єктів господарювання, які планується розглянути, 
одиниць

1000 1100 1200 1200

2.8. Кількість запланованих  конкурсів, одиниць, 
у  тому числі за рахунок:

- інших залучених коштів (спонсорів) 1 1 1 1

- не потребує фінансування - - 2 2

2.9. Кількість запланованих  ярмарків, одиниць, 
у  тому числі за рахунок:

404 404 404 404

- коштів комунальних підприємств 4 4 4 4

2.10. Запланована кількість суб’єктів господарювання, що візьмуть участь у 
тематичних ярмарках, осіб

280 350 370 370

2.11. Кількість запланованих торговельних обслуговувань під час проведення 
державних та загальноміських святкових заходів (виїзна торгівля), одиниць

7 7 7 7

2.12. Кількість інтернет-ресурсів, які  заплановано створити,  одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 1 - - -

2.13. Кількість інтернет-ресурсів, які заплановано обслуговувати, одиниць,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - 1 1 1

2.14. Кількість запасів продовольчого зерна, що планується створити, тис. тонн,
у  тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 125 125 125 125

2.15. Кількість підприємств побутового обслуговування, одиниць 5617 5737 5858 5975

3. Ефективності

3.1. Середні витрати на встановлення одного об’єкта  роздрібної торгівлі хлібом, 
тис. грн, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів інвесторів 328,5 - - -

3.2. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, тис. грн 2,2 2,3 2,3 2,4

3.3. Забезпеченість торговими площами на тисячу осіб наявного населення, кв. м 1210 1220 1230 1240

3.4. Середні витрати на проведення одного ярмарку, тис. грн,
у  тому числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств 37,5 37,5 37,5 37,50

3.5. Середні витрати на проведення конкурсів, тис. грн, 
у  тому числі за рахунок:

- інших залучених коштів 14 15 16 17

3.6. Середні витрати  на створення одного інтернет-ресурсу, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 - - -

3.7. Середні витрати  на обслуговування одного інтернет-ресурсу, тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - 20 20 20

3.8. Середні витрати на створення запасів однієї тонни продовольчого зерна, грн, 
у  тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів господарювання 4112 4112 4112 4112

3.9 Середня кількість об’єктів побутових послуг на 10 тис. осіб населення, 
одиниць

20 21 22 23

4. Якості

4.1. Питома вага кількості встановлених об’єктів роздрібної торгівлі хлібом до 
запланованої, %, 
у  тому числі за рахунок:

- коштів інвесторів 100 - - -

4.2. Оборот роздрібної торгівлі у %  до попереднього року 100,9 101 100,2 102

4.3. Динаміка роздрібного товарообороту підприємств на душу населення (у 
цінах попереднього року), % 

-16 -14 -9 -5

4.4. Питома вага кількості розглянутих заяв до тих, що надійшли, % 100 100 100 100

4.5. Питома вага проведених конкурсів до запланованої кількості, %,
у  тому числі за рахунок:

100 100 100 100

- інших залучених коштів (спонсорів) 100 100 100 100

- не потребує фінансування - - 100 100

4.6. Питома вага проведених ярмарків до запланованої кількості, %,
у  тому числі за рахунок:

100 100 100 100

- коштів комунальних підприємств 100 100 100 100

4.7. Питома вага проведених державних та загальноміських заходів, під час яких 
проводилося торговельне обслуговування, %

100 100 100 100

4.8. Питома вага кількості створених інтернет-ресурсів  до запланованих, %, 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва 100 - - -

4.9. Питома вага кількості  інтернет-ресурсів, які обслуговувалися,  до заплано-
ваної, %,
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва - 100 100 100

4.10. Питома вага створених запасів продовольчого зерна до запланованої 
кількості, %, 
у  тому числі за рахунок:

100 100 100 100

- власних коштів суб’єктів господарювання 100 100 100 100

».

середні видатки одного інвестора на 
створення індустріальних парків, 
тис. грн, 
у тому числі за рахунок:

- залучених коштів інвесторів - 50000 50058 30035

Показник якості

питома вага кількості залучених інвесто-
рів до запланованих, %,  у тому числі за 
рахунок:

- залучених коштів інвесторів - 100 100 100

15. Підготовка до 
роботи в умовах 
вступу до ЄС

15.1. Надання допомоги промисловим підприємствам м. Києва у підготовці до 
роботи в умовах вступу до ЄС, в т.ч.:
• проведення тренінгів за участю представників промислових підприємств міста 
щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стан-
дартів та оцінок відповідності країн ЄС
• проведення круглих столів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо 
питань виходу продукції київських підприємств на європейський ринок

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2015  – 30
2016  – 96
2017  – 96
2018  – 96

Показник витрат

витрати з бюджету, тис. грн 30 96 96 96

Показник продукту

кількість запланованих тренінгів та 
круглих столів, од., 
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету
 м. Києва

2 2 2 2

Показник ефективності

середні витрати на проведення одного 
тренінгу та круглого столу, тис.грн, у тому 
числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

15 48 48 48

Показник якості

питома вага кількості проведених тренін-
гів та круглих столів до запланованих, %,  
у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету 
м. Києва

100 100 100 100

15.2. Проведення моніторингу отримання промисловими підприємствами міста 
сертифікатів  якості та відповідності вимогам стандартів ЄС

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва ви-
конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує 
фінансування

Показник продукту

кількість запланованих моніторингів, од. 2 2 2 2

Показник якості

питома вага кількості проведених моніто-
рингів до запланова-них, %

100 100 100 100

5. Ó ðîçä³ë³ «Ï³äïðîãðàìà 3. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ñïîæèâ÷îãî ðèíêó íà 2015-2018 ðîêè»:
5.1. Òàáëèöþ «Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè» ãëàâè 4 «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü, çàõîä³â Ïðîãðàìè òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè» âèêëàñòè â òàê³é 

ðåäàêö³¿:

«Î×²ÊÓÂÀÍ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ
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5.2. Äîäàòîê À «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, çàâäàííÿ òà çàõîäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ñïîæèâ÷îãî ðèíêó íà 2015-2018 ðîêè»  âèêëàñòè  â òàê³é  ðåäàêö³¿:

«ÄÎÄÀÒÎÊ À
ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÇÀÕÎÄÈ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ Ö²ËÜÎÂÎ¯ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÑÏÎÆÈÂ×ÎÃÎ ÐÈÍÊÓ ÍÀ 2015–2018 ÐÎÊÈ

№ з/п Пріоритетні за-
вдання

Заходи Термін ви-
конання

Виконавці Джерела 
фінансу-
вання

Вартість,
тис. гри-
вень 2015 
2016 
2017 
2018 

Очікувані результати 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

1. Удосконалення 
нормативно-право-
вої бази з питань 
регулювання торго-
вельної  діяльності 

1.1. Підготовка та подання до центральних 
органів влади пропозицій щодо внесення змін до 
чинного законодавства стосовно:
-  врегулювання питання встановлення зручного 
для населення режиму роботи закладів торгівлі 
та ресторанного господарства, особливо тих, що 
розташовані в житлових будинках;
- впорядкування  продажу пива, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів в торговельній 
мережі м. Києва

2015 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Усунення незручностей для 
проживання мешканців столиці, 
пов’язаних з цілодобовою роботою 
закладів торгівлі та ресторанного 
господарства.
Популяризація здорового способу 
життя, зменшення показників 
дитячого алкоголізму

2. Оптимізація 
інфраструктури тор-
говельної мережі

2.1. Інвентаризація об’єктів комунальної влас-
ності міста з метою пошуку та подальшого виді-
лення приміщень під розміщення продовольчих 
закладів торгівлі 

2015-2016 Департамент комунальної власності м. Києва ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Задоволення попиту населення, 
насамперед  в тих мікрорайонах, де 
відчувається дефіцит торговельних 
площ

2.2. Виділення приміщень на перших поверхах  
новобудов для відкриття закладів торгівлі, на-
самперед з продажу продовольчих товарів 

2015-2016 Департамент будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент комунальної власності м. Києва ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Задоволення попиту населення в 
новозбудованих мікрорайонах  

2.3. Розширення мережі спеціалізованих хлібних 
закладів торгівлі, розміщених у нестаціонарних 
приміщеннях

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Кошти 
інвесторів

2015  – 
46000

Показник витрат

- кошти інвесторів, 
тис. грн

46000 - - -

Показник продукту

кількість об’єктів роздрібної торгів-
лі  хлібом, які будуть встановлені, 
од., у тому числі за рахунок:

- коштів інвесторів, 
тис. грн

140 10 50 -

Показник ефективності 

середні витрати на встановлення 
одного об’єкта роздрібної торгівлі  
хлібом, тис. грн, у тому числі за 
рахунок:

- коштів інвесторів 328,50 - - -

Показник якості

питома вага кількості встановлених 
об’єктів роздрібної торгівлі  хлібом 
до запланованої, %,  у тому числі 
за рахунок:

- коштів інвесторів 100 - - -

2.4. Відкриття продовольчих  магазинів різних 
форм власності

2015-2018 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),
Департамент промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації,
суб’єкти господарювання

Не потре-
бує фінан-
сування

Показник продукту 

кількість магазинів (стаціонар-
них), од.

6390 6400 6410 6420

торгова площа закладів торгівлі, 
тис. кв. м

3480 3485 3490 3495

кількість закладів ресторанного 
господарства, од.

3200 3210 3220 3230

кількість місць у закладах ресторан-
ного господарства, тис. од.

174 174,2 174,4 174,8

оборот роздрібної торгівлі,
тис. грн

14828
7100

177796
200

192233
300

269126
600

Показник ефективності

роздрібний товарооборот підпри-
ємств на одну особу,  тис. грн

2,2 2,3 2,3 2,4

забезпеченість торговими площами 
на тисячу осіб наявного населення, 
кв. м

1210,0 1220,0 1230,0 1240,0

Показник якості

оборот роздрібної торгівлі у % до 
попереднього року

100,9 101 100,2 102

динаміка роздрібного товарооборо-
ту підприємств на душу населення 
(у цінах попереднього року), %

-16 -14 -9 -5

2.5. Розміщення торгових закладів у тимчасових 
спорудах у місцях, де відсутні стаціонарні закла-
ди торгівлі та наявні технічні можливості 

2015-2016 Департамент містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Забезпечення попиту населен-
ня у мікрорайонах, де відсутні 
стаціонарні заклади торгівлі. 
Упорядкування розміщення тим-
часових споруд

2.6. Розробка та затвердження в установленому 
порядку  схеми розміщення пересувних засобів 
дрібнороздрібної торговельної мережі 

2015 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Упорядкування розміщення пере-
сувних засобів та забезпечення  
зручного розташування пересувних 
об’єктів торгівлі дрібнороздрібної 
торговельної мережі

2.7. Запровадження нового порядку розміщення 
об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної 
мережі

2015 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Упорядкування розміщення та за-
безпечення  зручного розташування 
об’єктів сезонної дрібнороздрібної 
торговельної мережі 

2.8. Розміщення майданчиків для харчуван-
ня біля стаціонарних закладів ресторанного 
господарства

2015-2018 Департамент містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Показник продукту

кількість заяв  суб’єктів господарю-
вання, які планується розглянути, 
од.

1000 1100 1200 1200

Показник якості
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питома вага кількості розглянутих 
заяв до тих, що надійшли, %

100 100 100 100

2.9. Розробка концепції розвитку дрібнороздріб-
ної торговельної мережі у місті Києві

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Формування єдиної міської політики у сфері дрібнороздрібної торговельної мережі

3. Запровадження 
сучасних стандартів 
торговельного об-
слуговування 

3.1. Проведення конкурсу «Краще підприємство 
торгівлі» та «Краще підприємство ресторанного 
господарства»

2017-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потре-
бує фінан-
сування

Показник продукту

кількість запланованих конкурсів, 
од.

- - 2 2

Показник якості

питома вага проведених конкурсів 
до запланованої
кількості, %, 

- - 100 100

4. Підвищення заці-
кавленості суб’єктів 
господарювання у 
реалізації соціаль-
них проектів

4.1. Залучення підприємств торгівлі до реалізації 
проекту «Картка киянина» та надання преферен-
цій учасникам проекту 

2015-2016 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
Департамент комунальної власності м. Києва ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Не потре-
бує фінан-
сування

Підтримка соціально незахищених верств населення. Збільшення кола учасників проекту «Картка 
киянина», збільшення відсотків надання знижок утримувачам «картки киянина» 

5. Організація ярмар-
кової діяльності

5.1. Проведення щорічного весняного загально-
міського ярмарку з продажу товарів для садівни-
ків, городників та фермерів

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Кошти 
комуна-
льних 
підпри-
ємств

2015 – 30
2016 – 30
2017 – 30
2018  – 30

Показник витрат

кошти комунальних підприємств, 
тис. грн

30 30 30 30

Показник продукту

кількість запланованих ярмарків, 
од., у тому числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств 1 1 1 1

кількість суб’єктів господарюва-
ння, що візьмуть участь у ярмарках, 
осіб

200 250 250 250

Показник ефективності

середні витрати на проведення 
одного ярмар-ку, тис. грн, у тому 
числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств 30 30 30 30

Показник якості

питома вага проведених ярмарків 
до запланованої кількості, %, у тому 
числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств 100 100 100 100

5.2. Проведення щорічного загальноміського 
ярмарку «Медовий спас»

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Кошти 
комуналь-
них 
підпри-
ємств

2015  – 10
2016  – 10
2017  – 10
2018  – 10

Показник витрат

кошти комунальних підприємств, 
тис. грн

10 10 10 10

Показник продукту

кількість запланованих ярмарків, 
од., у тому числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств 1 1 1 1

Показник ефективності

середні витрати на проведення 
одного ярмарку, тис. грн, у тому 
числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств 10 10 10 10

Показник якості

питома вага проведених ярмарків 
до запланованої кількості, %, у тому 
числі за рахунок:

коштів комунальних підприємств 100 100 100 100

5.3. Проведення загальноміського шкільного 
ярмарку до нового навчального року

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Кошти 
комуналь-
них 
підпри-
ємств

2015 – 10
2016 – 10
2017 – 10
2018 – 10

Показник витрат

кошти комунальних підприємств, 
тис. грн

10 10 10 10

Показник продукту

кількість запланованих ярмарків, 
од., у тому числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств 1 1 1 1

кількість суб’єктів господарюва-
ння, осіб

80 100 120 120

Показник ефективності

середні витрати на проведення 
одного  ярмарку, тис. грн, у тому 
числі за рахунок:

- коштів комунальних підприємств 10 10 10 10

Показник якості

питома вага проведених ярмарків 
до запланованої кількості, %, у тому 
числі за рахунок:

коштів комунальних підприємств 100 100 100 100

Про затвердження договору про проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФАтм  2017/2018
Рішення Київської міської ради № 38/3045 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26, пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою організації підготовки та проведення фінального матчу Ліги чемпіонів 
УЄФАтм  2017/2018 та фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФАтм  серед жіночих команд 2017/2018 в місті Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè äîãîâ³ð ïðî ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíîãî ìàò÷ó Ë³ãè ÷åìï³îí³â ÓªÔÀòì  2017/2018, 
óêëàäåíèé 12 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ì³æ ãðîìàäñüêîþ ñï³ëêîþ «Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè» â îñîá³ 
ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Çàï³ñîöüêîãî Þð³ÿ Ãðèãîðîâè÷à ç îäí³º¿ ñòîðîíè òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ â îñîá³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ç ³íøî¿ ñòîðîíè, çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ

Ïðîäîâæåííÿ äîäàòêó 
ó íàñòóïíîìó íîìåð³
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в 
оренду нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, 18, цокольний 
поверх, загальною площею 40,9 кв.м. Цільове використання – під побутове обслугову-
вання населення (заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 
цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись 
відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди – 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта 
оренди – 931267,00 грн. Орендна ставка – 5%. Орендна плата – 3884,16 грн без ПДВ 
(коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району м. Києва».

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після 
розміщення оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 
або каб. 208.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 235-00-77.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональних 
та міжнародних зв'язків управління з питань децентралізації, розвитку місцевого самовря-
дування, регіональних та міжнародних зв'язків (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (з наступними змінами) та До-
відника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, 
затвердженого наказом Нацдержслужби України від 13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та 
проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку (форма 
П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, засвідчені у встановленому 
законодавством порядку: копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; копію облікової картки платника податків, засвідчену 
у встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов'язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї сім'ї за 2016 рік (декларація); копію повідомлення про 
подання декларації до Єдиною державного реєстру декларацій; копію військового квитка, 
засвідчену у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про 
конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати праці 
надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул, Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, (на конкурс). 
Телефон для довідок 202-72-29.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове при-
міщення за адресою: вул. Маршала Якубовського, 7-д (Ліцей №227 імені М.М. Громова міста Києва).

Загальною площею: 15,00 кв. м.
Цільове використання: інше використання нерухомого майна (зберігання спортивного обладнання) (за-

явником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 
стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки).

Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 173 300,00 грн (без ПДВ)
Стартова орендна плата за місяць: 2 166,25 грн (без ПДВ)
Балансоутримувач: Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (просп. 

Голосіївський, 118-б, м. Київ, 03127, тел.: 257-81-41, 257-12-57).
Термін прийняття заяв на оренду - протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. Голосіївський, 42, каб. 216.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 281-66-23, 281-66-24.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

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

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. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 57617

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

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

Книжковий Медвін чекає на книголюбів

На площі Перемоги 
встановили додаткові 
світлоповертальні елементи

Майбутній Музей монументальної пропаганди 
СРСР розраховує на статус національного

МІНІСТЕРСТВОМ культури України оголошено Міжнародний 
відкритий архітектурний конкурс проектів на кращу пропозицію 
щодо об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Не-
бесної Сотні – Музей Революції Гідності» на Алеї Героїв Небесної 
Сотні в місті Києві, Україна. http://195.78.68.75/mcu/control/uk/
publish/article?art_id=245295376&cat_id=245295361 

За результатами тендерної процедури організатором конкурсу 
визнано німецьку компанію Hossbach Lehmhaus GbR. Захід три-
ватиме за підтримки Національної спілки архітекторів України. 

Як повідомили організатори, конкурс включає дві номінації: 
«Меморіал Героїв Небесної Сотні» і «Музей Революції Гідності». 

У першій номінації відбір проводитиметься в один тур, за ре-
зультатом якого визначаються переможці. В другій – у два тури. За 
результатами першого стануть відомі фіналісти, які змагатимуться 
в другому турі. 

Термін проведення конкурсу: 
  Подача конкурсних проектів першого туру – 27 листопада 

2017 року – 19 січня 2018 року. 
  Виставка конкурсних проектів першого туру – січень-лютий 

2018 року. 
  Громадське обговорення конкурсних пропозицій – січень-

лютий 2018 року. 
  Засідання журі конкурсу – 19-20 лютого 2018 року. 
  Оголошення результатів першого туру – 20 лютого 2018 року. 
  Подача конкурсних проектів другого туру – березень-травень 

2018 року. 
  Засідання журі другого туру – червень 2018 року. 
  Оголошення результатів другого туру, виставка конкурсних 

проектів – червень-липень 2018 року. 
Детальна інформація та умови реєстрації на участь на офіцій-

ному сайті конкурсу: http://www.competition-maidan-ukraine.org/   

10-12 ЛИСТОПАДА на території 
НСК «Олімпійський» відбудеть-
ся книжковий ярмарок «МЕДВІН: 
Книжковий світ-2017». Усі охочі змо-
жуть упродовж цих днів зустрітися 
з новими виданнями, відсвяткувати 
День української писемності та 
мови разом з улюбленими пись-

менниками. Усі новинки будуть 
розміщені на стендах 75 видавництв. 
У програмі заходу: презентація-
дискусія «Дорога на Асмару» як 
«Тема для медитації», «Оранжевий 
ЛюБлюз», поетичні читання та від-
критий мікрофон, автограф-сесії 
письменників Дмитра Павличка, 

Ірен Роздобудько, Миколи Слабо-
шпицького, Братів Капранових, 
Андрія Кокотюхи, Леоніда Коно-
новича та інших, майстер-клас з 
мультиплікації від Юрія Журавля 
в Дитячий день 11 листопада тощо. 

Виставка працює з 11.00 до 19.00, 
вхід безкоштовний   

ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ водіям краще орієнтуватися на площі, особливо 
у темний період доби, та покращить безпеку руху. Такі елементи, 
запозичені з європейської практики, раніше вже встановлювали в 
столиці на площах Європейській, Тараса Шевченка, Лівобережній та 
ділянках Кільцевої дороги. Обладнання виготовлене переможцем 
конкурсу науково-технічних проектів НАН України в 2017 році – 
Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. 

Щоб підвищити безпеку дорожнього руху, «Київавтодор» під-
тримала проект «Розробка та впровадження високоефективних 
кругових світлоповертальних елементів для автомагістралей та 
транспортних мереж Києва», запропонований Інститутом, та по-
годилась здійснити дослідну експлуатацію виготовлених зразків. 

Зауважимо, що світлоповертальні елементи були надані Інсти-
тутом безкоштовно  

КИЇВ спільно з Міністерством куль-
тури та Інститутом національної 
пам’яті збирає монументи тота-
літаризму в музеї під відкритим 
небом. Першим експонатом буде 
київський пам’ятник Миколі Щорсу. 

Як відомо, з травня 2017 року 
в столиці розпочалося створення 
Музею монументальної пропаган-
ди СРСР, мета якого – осмислення 
радянського минулого. На території 
НК «Експоцентр України» плану-
ється розташувати вільний простір 
для демонстрації та дослідження 
прикладів використання художніх 
засобів у цілях тоталітарної про-
паганди. 

«Ставлячи амбітну ціль створити 
у Києві місце, яке увійде в топ-10 
пам’яток столиці, впродовж півро-
ку команда працювала над візією 
та підходами до реалізації цього 
важливого освітнього проекту. На 
сьогодні ми маємо майданчик та 
концепцію, що може бути реалізо-
вана за підтримки ширшої коаліції 
партнерів», — розповів заступник 
міського голови — секретар Київ-
ради Володимир Прокопів. 

Як відомо, Україна практично 
завершила декомунізацію публіч-
ного простору. Відповідний за-
кон, який передбачав демонтаж 
пам’ятників часів комунізму, на-
голошував також на збереженні тих 
об’єктів, що становлять мистецьку 

або історичну цінність, у музеях з 
освітньою метою. 

«Долучаючись партнером у 
створенні Музею монументальної 
пропаганди СРСР, Міністерство 
культури вбачає можливість реа-
лізувати завдання зі збереження 
пам’яток мистецтва радянської 
доби та водночас виконати вимоги 
декомунізації з очищення громад-
ського простору від тоталітарних 
символів, — заявив Міністр куль-
тури України Євген Нищук. — Ці 
високі цілі Музею, гадаю, варті того, 
щоб інституція в майбутньому роз-
раховувала на статус національної». 

«Ідея створення такого роду 
музеїв належить європейським 

спільнотам, що пройшли подібний 
до нашого шлях долання наслід-
ків тоталітарного минулого. Парк 
Ґрутас в Литві та Парк Мементо 
в Угорщині мають насамперед 
освітню місію. Але Україна може 
запропонувати глибше розуміння 
тоталітарної пропаганди», - вва-
жає голова Українського інституту 
національної пам’яті Володимир 
В’ятрович. 

Відтак Інститут національної 
пам’яті як один із партнерів проекту 
готовий розпочати консультації 
щодо концепції музею в рамках 
Європейської платформи пам’яті 
та сумління, учасники якої мають 
вагомий досвід у цій сфері   

Стартував конкурс 
на кращий проект будівництва 
Національного 
меморіального комплексу 
Героїв Небесної Сотні

З НАГОДИ Всесвітнього дня діабету Українська 
діабетична федерація підготувала програму «Жінка 
і діабет», що триватиме в столиці з 9 до 14 листопада. 

Мета заходу – сконцентрувати увагу на важливості 
підвищення обізнаності населення про проблеми 
цього захворювання та його профілактиці. Адже 

половина людей, які живуть з діабетом не знають, 
що він у них є. 

Зокрема програмою передбачено проведення 
9 листопада прес-конференції «Жінка і діабет» – 
«Наше право на здорове майбутнє». 11 листопада з 
10.00-14.00 триватиме авто квест Diamond (змагання 
корпоративних команд), а з 14.00-20.00 - турнір з 
футзалу за участю DiaEuroUkraine (збірна спортсменів 
з діабетом проти команди медичних працівників та 
виробників фармацевтичної продукції). 

Окрім цього, 12 листопада з 10.00 - 18.00 на НСК 
«Олімпійський» відбудеться ДІАФорум та пройде 
громадський спортивний флешмоб. 

Програмою також передбачено громадські слу-
хання: «Обговорення із зацікавленими сторонами 
прийняття Національного плану дій щодо діабету до 
2030 року», круглий стіл: «10-та річниця відзначення 
ВДД як офіційної події ООН», інформаційні сесії, 
семінари та майстер-класи   

У столиці проведуть 
День діабету
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