
 «ПРОГНОЗУЄМО, що доходи Києва у на-
ступному році становитимуть 49,1 млрд грн. 
Відповідно на такому ж рівні плануємо і видатки. 
Загалом у проекті бюджету-2018 (якщо його 
порівнювати з кошторисом, який розглядали 
торік у цей самий період), значно збільшено 
фінансування наступних галузей. Освіта – плюс 
2,8 млрд грн. Медицина – плюс 1,6 
млрд грн. Видатки на соціальний 
захист містян збільшуємо на 3,6 
млрд грн. Загальна питома вага 
зазначених галузей у структурі 
бюджету Києва становить 65%», – 
повідомив голова постійної комісії Київради 
з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку Андрій Странніков. 

Безпрецедентну суму планують спрямувати на 
транспортну галузь. Йдеться про майже 5 млрд 
грн. Це найбільше за всі попередні роки, кажуть 
у мерії. «Щодо транспортної інфраструктури. Тут 
хочу відмітити два важливих для міста проекти. Ми 
продовжуємо нашу співпрацю з державою щодо 
зведення Подільсько-Воскресенського мостового 
переходу та будівництва метро на Виноградар. 
Схема проста: ми фінансуємо у 2018 році роботи 
щодо цих об’єктів, відповідно на таку суму скоро-
чується наш борг перед державою. Йдеться про 
3,5 млрд грн. Один мільярд – на міст та 2,5 млрд 
грн – на лінію метрополітену», – додав голова 
бюджетної комісії. 

Згідно з проектом рішення щодо бюджету-2018, 
житлово-комунальна сфера отримає 1,6 млрд грн, 
майже мільярд – культура та півмільярда – спорт. 
Попередньо планується профінансувати проекти 
ГБ на 150 млн грн. 

Учора Київрада прийняла бюджет до розгляду. 
Фінальну версію документа столиця отримає 21 
грудня. До цього числа головний кошторис Києва 
буде на опрацюванні в депутатів та у профільної 
комісії. 

На сесії Київради столична влада також презен-
тувала проект встановлення флагштоку Держав-
ного Прапора України ЮНЕСКО для погодження 
і попередньо отримала схвальну оцінку. «Роз-
дувається багато спекуляцій і інсинуацій щодо 
встановлення головного прапора в Києві. Якщо 
чесно, я здивований», – зазначив міський голова 
Віталій Кличко. 

Він наголосив, що Державний Прапор України 
– це один із символів держави, її оберіг, що сприяє 
національній єдності, консолідації суспільства, 
пробуджує почуття гордості за країну. Це – символ, 
за який проливають кров та віддають життя наші 

герої, відстоюючи незалежність і свободу України. 
Йдеться не про звичайний флагшток, а про 

монументальну металеву конструкцію висотою 
75 метрів і вагою 85 тонн. Загальний кошторис 
проекту – біля 50 млн грн. Це і вартість інженер-
но-технічних робіт, і облаштування прилеглої 
території, Музею історії України у Другій світовій 
війні. Таке розташування на схилах Дніпра до-
зволить киянам бачити прапор з багатьох точок 
і районів столиці. 

В сесійній залі висловлювалися різні думки де-
путатів з цього приводу. Однак мер Києва закликав 
представників всіх фракції без зайвих емоцій ще 
раз обдумати та чітко сформувати свою позицію 
щодо встановлення найбільшого символу нашої 
держави. «Щоб роботи не зупинилися… Ввести 
споруду флагштоку в експлуатацію планується 
до Дня Прапора – 23 серпня наступного року», – 
заявив очільник міста. 

Учора депутати також прийняли рішення про 
надання фінансової підтримки ОСББ і ЖБК. Зокрема 
про відшкодування їм різниці в нарахуваннях за 
послуги з централізованого опалення та гарячого 
водопостачання, що були надані «Київенерго» та 
«Київводоканалом» в періоди з 2002-го по 2010-й 
та з 2010-го по 2014-й роки. Мова йде про 80,4 млн 
грн матеріальної підтримки. 

«Різниця в тарифах виникла не з провини ОСББ 
та ЖБК. Проблема в тому, що коли мешканці пла-
тили за послуги за затвердженим 
тарифом, «Київенерго» і «Київво-
доканал» виставляли рахунки по 
іншому тарифу. За ці роки фак-
тично утворилася заборгованість 
перед цими компаніями, зросла 
сума штрафів та пені», – зазначив депутат 
Київради Вадим Ноздря  �

Учора в мерії відбулася презентація 
головного кошторису міста на 2018 
рік. Депутати відмічають: фінансовий 
документ збалансований, а про-
гно зо вані доходи та видатки у 
рази вищі минулорічних. Зокрема 
передбачається 13,6 млрд грн – 
на освіту киян, 9,2 млрд грн – на 
охорону здоров’я, 8,6 – на соціальний 
захист.  Київрада прийняла бюджет 
до розгляду. Фінальну версію 
документа столиця отримає 
21 грудня.

Михайло КАМІНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Віталій Кличко: 
«Ми перевіримо 
факти порушень, 
виявлені НАЗК щодо 
чиновників КМДА» 

У столичній адміністрації перевірять 
факти порушень і недоліків, на які 
вказало НАЗК за результатами плано-
вої перевірки в КМДА. Про це учора 
заявив мер столиці Віталій Кличко у 
коментарі журналістам. 

«Ми проведемо службові пере-
вірки і розслідування, щоб з’ясувати, 
чи підтверджуються факти порушень 
чиновниками КМДА, на які вказало 
НАЗК. Якщо порушення є, вони будуть 
усунуті. Я дякую НАЗК за таку увагу до 
роботи міської влади, і ми всіляко до-
помагатимемо співробітникам агент-
ства у боротьбі з проявами корупції. 
Як це і робили завжди, у співпраці з 
правоохоронними й антикорупційни-
ми органами», – сказав Віталій Кличко. 

Пам’яті ліквідаторів 
на ЧАЕС 

З нагоди Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС учора в столиці відбулося 
покладання квітів до пам’ятного знаку 
«Воїнам Чорнобиля» та Меморіаль-
ного кургану «Героїв Чорнобиля» за 
участю Президента України Петра 
Порошенка. У церемонії взяли участь 
Голова Верхов ної Ради України Андрій 
Парубій, в.о. першого заступника голови 
КМДА Микола Поворозник, представ-
ники уряду, Адміністрації Президента, 
представники духовенства, народні 
депутати, ліквідатори аварії на ЧАЕС 
і родини загиблих героїв Чорнобиля. 

 Учасники заходу вшанували хви-
линою мовчання пам’ять учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

Зауважимо, що меморіальні заходи 
відбулися і в інших районах столиці. 

Цифра освоює 
живопис 

У великій залі Київської муніципальної 
галереї мистецтв «Лавра» з’явилась 
перша панорамна відеопроекція. 
Проекція на 15 000 люменів (3000 
на 5) дозволяє транслювати витвори 
мистецтва та створювати інсталяції у 
3-D форматі. 

«Тепер усі художники, які працюють 
в актуальному напрямі «digital art»,  
демонструватимуть свої роботи тут. Це 
можуть бути відтворені картини, великі 
інсталяції, перформанси з набором ві-
зуальних ефектів. Вважаю це першим 
кроком до створення повноцінної 
цифрової галереї з проекційними 
стінами, стелею та підлогою», – по-
відомила директор галереї «Лавра» 
Тетяна Миронова. 

Зазначимо, що напрям «digital art» 
(цифрове мистецтво) заснований на ви-
користанні інформаційних технологій 
для художнього твору. Проекція до-
зволяє глядачеві повністю зануритися 
в атмосферу заходу. 
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У мерії презентували проект 
бюджету на 2018 рік 

 �  Під час сесії Київради депутатів ознайомили з головним 
фінансовим документом столиці
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Учора в мерії відбулася презентація головного кошторису міста на 2018 рік. Депутати відмічають: фінансовий документ збалансований, а прогнозовані доходи 
та видатки у рази вищі минулорічних
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ДОКУМЕНТХрещатик
15 грудня 2017 р.
№132 (5045)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 127 (1806), п’ятниця, 15 грудня 2017 р.

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 14.12.2017 р.  № 682/3689

Пропозиції до проекту рішення Київської міської ради  
«Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

№ 
п/п

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної про-
грами або напряму видатків згідно з типовою 
відомчою ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Обсяг фінансування на 
2018 рік (тис. грн)

Пропозиції щодо збіль-
шення або зменшення 
обсягу фінансування 
(тис. грн)

Джерела покриття 
видатків

1 2 3 4 5

Всього:

Суб’єкт подання       ПІБ

1. У графі 2 – зазначається назва головного розпорядника, відповідального виконавця, бю-
джетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ/ТКВКБМС.

2. У графі 3 – заповнюється обсяг фінансування на 2018 рік, що передбачено проектом рішення 
«Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

3. У графі 4 – зазначаються пропозиції про збільшення/зменшення видатків бюджету.
4. У графі 5 – зазначаються джерела покриття видатків. Пропозиції про збільшення видатків 

бюджету міста Києва мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції про зменшення 
доходів бюджету міста Києва мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або 
види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не 
повинна призводити до створення дефіциту бюджету міста Києва та зміни обсягу міжбюджетних 
трансфертів. Якщо одна із зазначених вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду 
постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
не приймається.

Примітка: пропозиції до проекту рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 
2018 рік» направляються суб’єктом подання супровідним листом у постійну комісію Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та в електронному вигляді 
на адресу: budgetkom@kmr.gov.ua, листи надаються в форматі PDF та Exсel.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської 
міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

Рішення Київської міської ради № 682/3689 від 14 грудня 2017 року
Відповідно до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 

№ 579/579, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Примітка: пропозиції до проекту рішення Київської міської ради «Про Програму економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки» (текстова частина) суб’єктом подання на-
правляються супровідним листом у постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку та в електронному вигляді на адресу: budgetkom@kmr.gov.ua, 
листи надаються  в форматі PDF та WORD.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради від 14.12.2017  № 681/3688

Пропозиції до проекту рішення Київської міської ради  «Про Програму 
економічного і соціального розвитку м. Києва  на 2018–2020 роки» (до 

додатка № 3 «Капітальні вкладення»)

№
Головний 

розпорядник бю-
джетних коштів, 

замовник

Найменування 
об’єкта (будів-
ництво/рекон-

струкція)

Обсяг фінансу-
вання на 2018 
рік (тис.грн)

Пропозиції щодо 
збільшення або 

зменшення обся-
гу фінансування

Джерела покрит-
тя видатків Примітка

1 2 3 4 5 6 7

Суб’єкт подання       ПІБ

1. У графі 2 – зазначається назва головного розпорядника бюджетних коштів та замовника робіт.
2. У графі 3 – заповнюється назва об’єкта та вид робіт.
3. У графі 4 – зазначається обсяг фінансування, що передбачений проектом рішення.
4. У графі 5 – зазначаються пропозиції щодо збільшення або зменшення обсягу фінансування 

по об’єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати у 2018 році за рахунок 
бюджетних коштів.

5. У графі 6 – зазначаються джерела покриття видатків.
6. У графі 7 – зазначається короткий зміст обґрунтування запропонованих змін.

Примітка: пропозиції до проекту рішення Київської міської ради «Про Програму економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» (до додатка № 3 «Капітальні вкладення») на-
правляються суб’єктом подання супровідним листом у постійну комісію Київської міської ради 
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та в електронному вигляді на адресу: 
budgetkom@kmr.gov.ua, листи надаються в форматі PDF та Exсel.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток 2
до рішення Київської міської ради від 14.12.2017 № 681/3688

Пропозиції до проекту рішення Київської міської ради «Про Програму 
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки» 

(текстова частина)

№
Найменування 

завдання/заходу 
проекту Програми

Індикатор, визна-
чений в проекті 

Програми

Пропозиції до
Обґрунтування змін

завдання/ заходу індикатора

1 2 3 4 5 6

Суб’єкт подання       ПІБ

1. У графі 2 – заповнюється діюча редакція завдання/заходу проекту Програми, вказується 
номер сторінки у проекті Програми.

2. У графі 3 – заповнюється діюча редакція індикатора та його значення на 2018-2020 роки, 
вказується номер сторінки у проекті Програми.

3. У графі 4 – зазначається інша редакція завдання/заходу проекту Програми, пропозиції щодо 
виключення або нового завдання/заходу.

4. У графі 5 – зазначається інша редакція індикатора/значення індикатора на 2018, 2019 та 
2020 роки, пропозиції щодо виключення або нового індикатора із зазначенням його значень на 
2018-2020 роки. Не підлягають зміні індикатори та їх значення на 2020 рік, визначені Стратегією 
розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженою рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 
№ 824/7060 (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886).

5. У графі 6 – зазначається короткий зміст обґрунтування запропонованих змін.

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської 
міської ради  «Про Програму економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2018-2020 роки»
Рішення Київської міської ради № 681/3688 від 14 грудня 2017 року

Відповідно до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 
№ 579/579, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до розгляду проект рішення 
Київської міської ради «Про бюджет міста Києва 
на 2018 рік».

2. Депутатам Київської міської ради, постійним 
комісіям Київської міської ради, депутатським 
фракціям та членам територіальної громади 
міста Києва подати свої пропозиції до проекту 
рішення «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» в 
письмовому та електронному вигляді до 9.00 18 
грудня 2017 року до постійної комісії Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку за формою згідно з 
додатком до цього рішення.

3. Постійній комісії Київської міської ради 
з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку:

3.1. Забезпечити узагальнення поданих 
пропозицій та передати їх на опрацювання 
виконавчому органу Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) не 
пізніше 20.00 18 грудня 2017 року.

3.2. Після опрацювання виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською міською дер-
жавною адміністрацією) наданих пропозицій по-
дати на розгляд доопрацьований проект рішення 
Київської міської ради «Про бюджет міста Києва 
на 2018 рік» до 20 грудня 2017 року для розгляду 
на пленарному засіданні сесії Київської міської 
ради 21 грудня 2017 року.

4. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Прийняти до розгляду проект рішення 
Київської міської ради «Про Програму еко-
номічного і соціального розвитку м. Києва на 
2018-2020 роки».

2. Депутатам Київської міської ради, постійним 
комісіям Київської міської ради, депутатським 
фракціям та членам територіальної громади міста 
Києва подати свої пропозиції до проекту рішення 
«Про Програму економічного і соціального роз-
витку м. Києва на 2018-2020 роки» в письмовому 
та електронному вигляді до 9.00 18 грудня 2017 
року до постійної комісії Київської міської ради 
з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку за формами згідно з додатками 1, 2 
до цього рішення.

3. Постійній комісії Київської міської ради 
з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку:

3.1. Забезпечити узагальнення поданих 
пропозицій та передати їх на опрацювання 

виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) не 
пізніше 20.00 18 грудня 2017 року.

3.2. Після опрацювання виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською міською дер-
жавною адміністрацією) наданих пропозицій 
подати на розгляд доопрацьований проект 
рішення Київської міської ради «Про Програму 
економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2018-2020 роки» до 20 грудня 2017 року для 
розгляду на пленарному засіданні сесії Київради 
21 грудня 2017 року.

4. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку 
територіальної  підсистеми єдиної державної системи  
цивільного захисту міста Києва  на 2017 – 2019 роки 

Рішення Київської міської ради № 504/3511 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», Закону України «Про 
Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру на 2013-2017 роки»  Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Міської цільової 
програми розвитку територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту 
міста Києва на  2017 – 2019 роки, затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 
№ 540/1544, що додаються.

2. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
у 2017 – 2019 роках передбачити видатки на 
здійснення заходів з реалізації Міської цільової 

програми розвитку територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту 
міста Києва на 2017 – 2019 роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійні комісії Київської міської ради 
з питань житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного комплексу, з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку. 

Київський міський голова
В. Кличко
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створення єдиної міської системи реагування на надзвичайні ситуації шляхом об’єднання іс-
нуючих сил та засобів комунальних аварійно-рятувальних служб;

приведення кількості та штатної чисельності підрозділів комунальних аварійно-рятувальних 
служб у відповідність до розмірів зони відповідальності;

поповнення матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві 
для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

вжиття заходів щодо утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту, що 
належать до комунальної власності міста Києва;

забезпечення територіальних формувань цивільного захисту та населення засобами радіа-
ційного та хімічного захисту;

будівництво нового пожежного депо, проведення ремонту споруд та приміщень для аварійно-
рятувальної служби;

оновлення спеціальної пожежної техніки та обладнання у підрозділах пожежної охорони;
удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення 

діям в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період.
Безпека населення в надзвичайних ситуаціях повинна забезпечуватися:
зниженням вірогідності виникнення можливих масштабних надзвичайних ситуацій;
ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, припиненням дії або впливу небезпечних 

факторів, викликаних нею, рятуванням населення і майна, локалізацією зони надзвичайної 
ситуації, а також ліквідацією або мінімізацією її наслідків, які становлять загрозу життю або 
здоров’ю населення, заподіяння шкоди території, навколишньому природному середовищу, 
скороченням часу існування, зменшенням масштабів, послабленням дії факторів ураження і 
джерел надзвичайних ситуацій;

зниженням небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуаціях шляхом пред’явлення 
і реалізації спеціальних вимог до розселення людей, раціонального розміщення потенційно 
небезпечних та інших виробництв, транспортних та інших техногенних небезпечних і життєво 
важливих об’єктів і комунікацій.

Обсяги фінансування на здійснення заходів Програми передбачені з урахуванням вимог час-
тини другої статті 85 Бюджетного кодексу України.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 1».
5. Таблицю 1  Ресурсне забезпечення Міської цільової програми розвитку територіальної під-

системи єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 – 2019 роки викласти 
у такій редакції:

«
Таблиця 1

Ресурсне забезпечення Програми 
тис. грн

Обсяг коштів, які про-
понується залучити на 
виконання Програми

Обсяг ресурсів (тис. грн) по роках Усього витрат на ви-
конання Програми2017 2018 2019

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 78 751,56 222 409,06 197 336,68 498 497,30

Бюджет м. Києва 72 951,98 213 459,48 182 377,09 468788,55

Кошти підприємств 5799,58 8949,58 14959,59 29708,75

».

6. Таблицю 2  Фінансове та економічне обґрунтування окремих заходів Програми виключити. 
У зв’язку з чим таблицю 3 вважати таблицею 2.

7. Абзаци 4-11 розділу «НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА 
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ» викласти у такій редакції:

«• поповнення матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій в місті Києві; 

• забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного за-
раження, засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;

• забезпечення працівників сил цивільного захисту, територіальних формувань, спеціалізова-
них служб цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи 
цивільного захисту засобами захисту органів дихання та приладами радіаційної, хімічної розвідки 
і дозиметричного контролю тощо;

• здійснення заходів щодо обстежень, проведення експертизи, забезпечення охорони, пере-
везення, тимчасового зберігання, утилізації та ліквідації наслідків хімічного та радіоактивного 
забруднення територій в місті Києві;

• удосконалення навчально-матеріальної бази КАРС «Київська служба порятунку»;
• проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Києва, їх приведення у 

належний стан;
• розроблення системи моніторингу і оповіщення служб та громадян міста в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій; 
• створення мереж інформування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз;
• проведення заходів з метою інформування мешканців міста щодо дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій;
• завершення створення програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-дис-

петчерського управління; 
• утримання об’єкта органу управління.».

8. У таблиці 2  Очікувані результативні показники виконання Програми:

8.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

 «

№ з/п Показники
Роки

2017 2018 2019

1 Витрат

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 78751,56 222409,06 197336,68

Бюджет м. Києва 72951,98 213459,48 182377,09

Кошти підприємств 5799,58 8949,58 14959,59

».

8.2. Доповнити новим пунктом у такій редакції:
«

№ з/п Показники
Роки

2017 2018 2019

5 Індикатори результативності

5.1
Проведення  інвентаризації захисних споруд 

міста  Києва  та приведення їх у належний 
стан (кінцевий термін 31.12.2017)

100% - -

 ».

9. У додатку А Напрямки діяльності та заходи Міської цільової програми розвитку територі-
альної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки: 

9.1.  Напрямок 1. Техногенна безпека викласти у такій редакції:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 21.11.2017 № 504/3511

ЗМІНИ
до Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 – 2019 роки, 
затвердженої рішенням  Київської міської ради від 08 грудня 2016 року 

№ 540/1544
1. В тексті Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту міста Києва на 2017 – 2019 роки слова «КАРС», «КАРС «КСП» замінити 
словами  «КАРС «Київська служба порятунку».

2. Розділ 1. Паспорт Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 – 2019 роки викласти у такій редакції:

«
ПАСПОРТ

Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 – 2019 роки
1. Ініціатор розроблення програми Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.
Дата, номер і назва розпорядчо-
го документа про розроблення 
програми

Доручення Київської міської державної адміністрації від 27.06.2014 № 14978/34,  
від 21.11.2014 № 14978/195, від 30.07.2015 № 23926, від 22.03.2016 № 23926/188-2015,  
від 12.04.2016 № 7793/84

3. Розробник програми Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробник програми Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у м. Києві

5. Замовник (відповідальний викона-
вець) програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) про-
грами

Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у м. Києві, структурні підрозділи виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації): Департамент житлово-комуналь-
ної інфраструктури, Департамент охорони здоров’я, Департамент освіти і науки, молоді 
та спорту, Департамент будівництва та житлового забезпечення, Департамент суспільних 
комунікацій, Департамент комунальної власності м. Києва; КАРС «Київська служба по-
рятунку», КП «ПЛЕСО», КП «Інформатика», хімічно небезпечні підприємства, установи та 
організації, суб’єкти господарювання комунальної власності міста, ОСББ

7. Термін реалізації програми 2017 – 2019 роки

8.
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, всього

Орієнтовні обсяги фінансування програми становлять 498497,30 тис. грн, із них: 
2017 рік – 78751,56 тис. грн 
2018 рік – 222409, 06 тис. грн 
2019 рік – 197336,68 тис. грн

8.1 У тому числі: коштів бюджету  
м. Києва

468788,55 тис. грн, із них: 
2017 рік – 72951,98 тис. грн 
2018 рік – 213459,48 тис. грн 
2019 рік – 182377,09 тис. грн

8.2 коштів підприємств
29708,75 тис. грн, із них: 
2017 рік – 5799,58 тис. грн 
2018 рік – 8949,58 тис. грн 
2019 рік – 14959,59 тис. грн

».

3. У розділі «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма»:
3.1. Після абзацу 35 доповнити новим абзацом у такій редакції:
«Міськими цільовими програмами створення КАРС «Київська служба порятунку» на 2004 – 2006 

роки, розвитку КАРС «Київська служба порятунку» на 2007 – 2011 роки, технічного переоснащення, 
перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба 
порятунку» на 2012 – 2016 роки передбачалось створення та забезпечення сталого функціонування 
водолазно-рятувального підрозділу служби. Цей пункт був внесений до цих  програм у зв’язку з 
тим, що режим роботи аварійно-рятувальних водолазних станцій КП «ПЛЕСО» (далі – АРВС) – з 
09.00 до 21.00. Разом з тим  у літній період, коли світловий день триває з 04.00 до 22.00, понад 5 
годин стан безпеки на водних об’єктах  не контролюється. Неодноразово виникали надзвичайні 
ситуації, коли випадки утоплення громадян або падіння у водойми автомобілів ставались у нічний 
час (після 22.00). У зимовий період надзвичайні події виникали в темний період доби під час ви-
ходу дітей та дорослих громадян на водойми із тонким льодом (Русанівський канал, Оболонські 
затоки, струмки, стави та озера в приватному секторі Дарницького, Солом’янського районів 
тощо). Виходячи з цього, створення аварійно-рятувального загону у складі КАРС «Київська служба 
порятунку» має метою створення цілодобової служби порятунку на водних об’єктах. Передача  
водолазно-рятувальних станцій № 1,  № 3, № 14  до КАРС «Київська служба порятунку»  в затоці 
Оболонь забезпечить цілодобове чергування та патрулювання акваторії річки Дніпро на території 
міста Києва, швидке проведення пошуково-водолазних та водолазно-технічних робіт у повному 
обсязі. Враховуючи значний знос обладнання та спорядження АРВС, необхідно майже повністю 
оновити транспортні засоби (човни, автомобілі), водолазне обладнання та спорядження, придбати 
засоби пересування рятувальних та водолазних груп по льоду. Визначити пріоритетні завдання 
АРВС: патрулювання акваторії річки Дніпро, проведення пошуково-рятувальних та водолазно-
технічних робіт уздовж всієї берегової лінії, на озерах, ставках і малих річках та внести відповідні 
зміни до Статуту КАРС «Київська служба порятунку».

3.2.  У зв’язку із зазначеним абзаци 36-42 вважати відповідно абзацами 37-43.
3.3. Абзац 39 викласти у такій редакції:
«Створення базового лівобережного загону та районних аварійно-рятувальних взводів до-

зволить знизити час реагування на надзвичайні ситуації до 10 – 15 хвилин. Тобто, відповідно до 
світової практики «золотої години» (перша година після виникнення надзвичайних ситуацій, про-
тягом якої найбільш вірогідне знаходження та рятування життя людини, яка потрапила в ситуацію, 
що загрожує її життю та здоров’ю) на першочергові аварійно-рятувальні роботи по пошуку та 
вилученню постраждалих залишиться 45 – 50 хвилин. Крім того, в разі виникнення масштабної 
надзвичайної ситуації є можливість збільшення сил реагування за рахунок залучення районних 
рятувальних підрозділів (додатково до 4 екіпажів із спорядженням). Також важливо вирішити 
питання, за сприяння Департаменту комунальної власності м. Києва та відповідних районних в 
місті Києві державних адміністрацій, щодо розміщення зазначених підрозділів, за можливістю, у 
геометричному центрі зони відповідальності для скорочення відстані під’їзду до місця виникнення 
надзвичайної ситуації».

4. Розділ «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансу-
вання, строки виконання програми» викласти у такій редакції:

«ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ 
ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІ-
АЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІСТА КИЄВА НА 
2017 – 2019 РОКИ

Розв’язання проблеми забезпечення техногенної безпеки в місті Києві полягає у комплексному 
поетапному вирішенні питань підвищення ефективності управління з боку органів місцевого само-
врядування, вдосконалення науково-технічної і ресурсної бази. Зменшення ризику виникнення 
надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх 
наслідків у рамках виконання Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 – 2019 роки (далі – Програма)  
передбачається здійснити за такими основними напрямами:

розвиток територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту;
забезпечення оповіщення та інформування служб, населення про загрозу і виникнення над-

звичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
забезпечення матеріально-технічного переоснащення органів управління та комунальних 

служб міста Києва;
ремонт, технічне переоснащення об’єктів органу управління;
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«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Додаток А
Напрямки діяльності та заходи Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  

міста Києва на 2017 – 2019 роки

№ 
з/п

Назва напрямку ді-
яльності (пріоритетні 

завдання)
Перелік заходів програми Строк вико-

нання заходу Виконавці Джерела фінансу-
вання

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому 
числі: Очікуваний результат

2017  рік 2018 рік 2019 рік Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Техногенна  безпека

1.1

Запобігання виник-
ненню надзвичайних 
ситуацій техноген-
ного та природного 
характеру та захист 
населення і територій 
міста Києва у разі їх 
виникнення

1.1.1. Поповнення матеріального резерву 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
для запобігання і ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій в місті Києві

2017 -2019
Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища 

Бюджет м. Києва 1680,00 1700,00 1800,00 5180,00

Завчасне поповнення (накопичення) матеріальних цінностей 
матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для запобігання і лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві. Скорочення 
часу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Недопущення 
розвитку надзвичайної ситуації, зниження можливих масштабів 
розповсюдження та мінімізація можливих людських втрат

  
1.1.2. Проектування та будівництво водяної 
свердловини і встановлення системи від-
стійників

2017 – 2018
Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища 

Бюджет м. Києва 1000,00  1000,00 Забезпечення будівництва водяної свердловини і встановлення 
системи відстійників

  
1.1.3. Проведення інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту м. Києва, при-
ведення їх у належний стан

2017 – 2019
Районні в місті Києві 
державні адміністрації, 
суб’єкти господарювання 
комунальної власності міста 

Кошти підпри-
ємств 3100,00 6200,00 12260,00 21560,00 Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту  

м. Києва, приведення їх у належний стан

  

1.1.4. Забезпечення непрацюючого на-
селення, яке проживає в прогнозованій зоні 
хімічного забруднення, засобами захисту 
органів дихання від небезпечних хімічних 
речовин

2017  –  2019

Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища, 
районні в місті Києві дер-
жавні адміністрації, хімічно 
небезпечні підприємства, 
установи та організації

Бюджет м. Києва 2649,58 2649,58 2649,59 7948,75
Захист непрацюючого населення від небезпечних хімічних 
речовин при виникненні аварій на хімічно небезпечних об’єктах. 
Зниження небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуа-
ціях, мінімізація людських втрат

Кошти хімічно-не-
безпечних об’єктів 2649,58 2649,58 2649,59 7948,75

  

1.1.5. Забезпечення працівників сил цивіль-
ного захисту, територіальних формувань та 
спеціалізованих служб цивільного захисту 
територіальної підсистеми міста Києва єди-
ної державної системи цивільного захисту 
засобами захисту органів дихання від небез-
печних хімічних речовин, бойових отруйних 
речовин, спеціальним захисним одягом та 
респіраторами

2017 – 2019

Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища, ра-
йонні в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет м. Києва 5614,67 5614,67 5614,66 16844,00
Зниження небезпеки ураження працівників територіальних 
формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту при 
ліквідації надзвичайних ситуацій та у випадку використання 
отруйних речовин

  

1.1.6. Забезпечення працівників територі-
альних формувань та спеціалізованих служб 
цивільного захисту приладами радіаційної, 
хімічної розвідки і дозиметричного контр-
олю 

2017 – 2019

Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища, ра-
йонні в місті Києві державні 
адміністрації

Бюджет м. Києва 139,73 139,73 139,74 419,20
Своєчасне виявлення та вимірювання радіоактивних випро-
мінювань, радіоактивного забруднення предметів, місцевості, про-
дуктів харчування, фуражу, води. Виявлення отруйних речовин у 
повітрі, на місцевості, техніці тощо

  

1.1.7. Здійснення заходів щодо обстежень, 
проведення експертизи, охорони, перевезен-
ня, тимчасового зберігання, утилізації та лік-
відації наслідків хімічного та радіоактивного 
забруднення територій в місті Києві

2017 – 2019
Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища

Бюджет м. Києва 400,00 450,00 500,00 1350,00

Своєчасна ліквідація наслідків хімічного та радіаційного забруд-
нення територій. Мінімізація та недопущення розповсюдження 
території зараження, блокування, локалізація джерел небезпеки, 
пониження інтенсивності, знешкодження дії ураження. Утилізація 
небезпечних речовин 

 

1.1.8. Підготовка до дій за призначенням ор-
ганів управління та сил цивільного захисту 
(проведення командно-штабних (штабних) 
навчань і тренувань та інших навчань і 
тренувань) 

Відповідно 
до річних 

планів 

Районні в місті Києві 
державні адміністрації, 
Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища, ГУ 
ДСНС України у м. Києві

Бюджет м. Києва 300,00 400,00 500,00 1200,00
Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного 
захисту до виконання завдань цивільного захисту в мирний час і 
особливий період

1.1.9. Забезпечення належного технічного 
стану об’єкта органу управління 2017 – 2018

Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища 

Бюджет м. Києва 1000,00 1700,00 1100,00 3800,00 Забезпечення належного технічного стану об’єкта органу управ-
ління

1.1.10. Розроблення, з урахуванням вимог ак-
туальних потреб міста, проектної документа-
ції і побудови повнофункціональної сучасної 
Системи моніторингу і оперативного інфор-
мування служб та громадян міста на основі 
«Системи оповіщення в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій у міському кому-
нальному господарстві для муніципальних 
підрозділів та зареєстрованих користувачів», 
створення мереж інформування населення у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій та 
загроз; проведення заходів з метою інфор-
мування мешканців міста щодо дій у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій 

2017– 2019
Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій, 
Комунальне підприємство  
«Інформатика»

Бюджет м. Києва 24810,00 19900,00 7000,00 51710,00

Забезпечення централізованого цілодобового моніторингу і реа-
гування на тривожні виклики та надзвичайні події в місті Києві,  
оперативного інформування (оповіщення) служб і населення про 
надзвичайні події, оперативного реагування та координації дій сил 
і служб для ліквідації надзвичайних ситуацій; створення мереж ін-
формування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
та загроз; проведення заходів з метою інформування мешканців 
міста щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. При-
йняття рішень керівництвом щодо залучення необхідних сил 
реагування, своєчасне доведення необхідних розпоряджень тощо

1.1.11. Завершення створення програм-
но–технічного комплексу єдиної системи 
оперативно-диспетчерського управління

2018– 2019
Департамент міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища

Бюджет м. Києва 0,00 100,00 0,00 100,00 Завершення створення програмно–технічного комплексу єдиної 
системи оперативно-диспетчерського управління

Разом по напрямку:    42343,56 42503,56 34213,58 119060,70

Бюджет м. Києва 36593,98 33653,98 19303,99 89551,95

  Кошти підпри-
ємств 5749,58 8849,58 14909,59 29508,75  

».
9.1. Напрямок 3. Розвиток сил  цивільного захисту викласти у такій редакції:
«

3. Розвиток сил  цивільного захисту

3.1.

Проведення робіт та вжиття 
заходів щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям, 
захисту населення і 
територій від них, забез-
печення готовності органів 
управління, сил і засобів 
КАРС «Київська служба 
порятунку» до дій за при-
значенням 

3.1.1. Фінансове та матеріально-технічне 
утримання існуючого (правобережного) 
підрозділу КАРС «Київська служба по-
рятунку» у постійній готовності до дій 
за призначенням, зміцнення та розвиток 
матеріально-технічної бази служби

2017 – 2019
Департамент міського благоустрою та збережен-
ня природного середовища, КАРС «Київська 
служба порятунку»

Бюджет міста Києва 13814,00 20000,00 21000,00 54814,00

Цілодобова безперебійна робота управління та 
оперативних підрозділів КАРС «Київська служ-
ба порятунку» щодо запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій, надання допомоги 
людям, що потрапили до них

3.1.2. Придбання спеціальної техніки та 
оснащення для виконання пошукових, 
аварійно-рятувальних, водолазно-ряту-
вальних та інших невідкладних робіт

2017 – 2019
Департамент міського благоустрою та збере-
ження природного середовища КАРС «Київська 
служба порятунку»

Бюджет міста Києва 15494,00 7000,00 7000,00 29494,00
Підвищення показника збереження життя та 
здоров’я людей, що потрапили до надзвичайної 
ситуації, за рахунок прискорення ведення по-
шуково-рятувальних та аварійних робіт

3.1.3. Поточний ремонт та відновлення 
дебаркадеру аварійно-рятувальної 
водолазної станції КАРС «Київська 
служба порятунку» у затоці Оболонь (вул. 
Прирічна)

2018 – 2019
Департамент міського благоустрою та збере-
ження природного середовища КАРС «Київська 
служба порятунку»

Бюджет міста Києва 0,00 500,00 200,00 700,00
Зменшення кількості нещасних випадків та 
надання своєчасної допомоги постраждалим на 
водних об’єктах затоки Оболонь в зоні відпові-
дальності КАРС «Київська служба порятунку»

3.1.4. Приведення штатної чисельності 
чергових взводів правобережного загону 
та аварійно-рятувальної водолазної 
станції у відповідність до розміру зони 
обслуговування

2018 – 2019
Департамент міського благоустрою та збережен-
ня природного середовища, КАРС «Київська 
служба порятунку»

Бюджет міста Києва 0,00 2600,00 3000,00 5600,00

Збільшення обсягу надання допомоги по-
страждалим під час виникнення надзвичайних 
ситуацій, одночасне реагування на кілька над-
звичайних ситуацій, прискорення проведення 
пошукових, аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт

3.2.

Приведення функціона-
льних можливостей сил 
цивільного захисту до 
виконання дій за призна-
ченням

3.2.1. Виділення приміщення для роз-
міщення та створення і забезпечення 
функціонування лівобережного підрозді-
лу КАРС «Київська служба порятунку»

2018 – 2019

Департамент міського благоустрою та збере-
ження природного середовища, Департамент 
комунальної власності Дарницька та Дніпровська 
районні в місті Києві державні адміністрації, 
КАРС «Київська служба порятунку»

Бюджет міста Києва 0,00 25000,00 14000,00 39000,00
Зменшення часу реагування на надзвичайні си-
туації, що виникають на території лівобережної 
частин міста Києва

3.2.2. Виділення приміщення для роз-
міщення та створення і забезпечення 
функціонування районного аварійно-
рятувального взводу КАРС «Київська 
служба порятунку» у Шевченківському 
районі міста Києва

2018 – 2019

Департамент міського благоустрою та збережен-
ня природного середовища, Департамент кому-
нальної власності Шевченківська районна в місті 
Києві державна адміністрація, КАРС «Київська 
служба порятунку»

Бюджет міста Києва 0,00 8000,00 5000,00 13000,00 Покращення стану безпеки людей в  централь-
ній частині  міста Києва 

3.2.3. Виділення приміщення для роз-
міщення та створення і забезпечення 
функціонування районного аварійно-
рятувального взводу КАРС «Київська 
служба порятунку» у Солом’янському 
районі міста Києва

2018 – 2019

Департамент міського благоустрою та збере-
ження природного середовища, Департамент 
комунальної власності м. Києва, Солом’янська 
районна в місті Києві державна адміністрація, 
КАРС «Київська служба порятунку»

Бюджет міста Києва 0,00 8000,00 5000,00 13000,00
Зменшення часу реагування на надзвичайні 
ситуації, що виникають на території  західної 
частини міста Києва
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3.2.4. Передача  водолазно-рятуваль-
них станцій № 1,  № 3, № 14  до КАРС 
«Київська служба порятунку» цілісним 
майновим комплексом 

2018
Департамент міського благоустрою та збере-
ження природного середовища, Департамент 
комунальної власності м. Києва, КАРС «Київська 
служба порятунку», КП «ПЛЕСО» 

Кошти підприємств 0,00 50,00 0,00 50,00
Покращення стану безпеки людей на водних 
об’єктах міста Києва через об’єднання сил та 
можливостей служб 

3.2.5.Створення аварійного рятувально-
водолазного загону КАРС «Київська 
служба порятунку» на базі переданого 
до складу служби спеціалізованої 
аварійно-рятувальної водолазної служби 
КП «Плесо»

2018-2019
Департамент міського благоустрою та збережен-
ня природного середовища, КАРС «Київська 
служба порятунку»

Бюджет міста Києва 0,00 57455,50 55323,1 112778,6

Створення повноцінного міського аварійно-
рятувального водолазного підрозділу з метою 
швидкого реагування на надзвичайні ситуації 
на акваторії    р. Дніпро та закритих водойм 
в межах міста Києва, проведення пошуково-
рятувальних та протиаварійних водолазно-
технічних робіт

  Разом по напрямку    29308,00 128605,50 110523,10 268436,60  

Бюджет м. Києва 29308,00 128555,50 110523,10 268386,60

Кошти підприємств 0,00 50,00 0,00 50,00

».
9.3. Позицію Всього по Програмі викласти у такій редакції:
«

№ з/п Назва напрямку діяльності (пріоритет-
ні завдання)

Перелік заходів про-
грами

Строк виконання 
заходу Виконавці Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:
Очікуваний результат

2017 рік 2018 рік 2019 рік Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всього по програмі    78751,56 222409,06 197336,68 498497,30
Бюджет міста Києва 72951,98 213459,48 182377,09 468788,55

  Кошти підприємств 5799,58 8949,58 14959,59 29708,75  
»

Київський міський голова
В. Кличко

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві

12 грудня 2017 р. за № 251/1843

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1468 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади» з метою приведення нормативно-правових актів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність з вимогами законодавства України:

Про видачу ліцензії  
МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «В П К»

Розпорядження № 1549 від 5 грудня 2017 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-

ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про видачу ліцензії  
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»

Розпорядження № 1514 від 29 листопада 2017 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-

ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

27 листопада 2017 року № 1499

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
12 грудня 2017 р. за № 250/1842

Тарифи
на централізоване водопостачання та водовідведення Публічному 

акціонерному Товариству «Київський радіозавод»

№ Споживачі

Тариф, грн за 1 куб. м води

Водопостачання Водовідведення

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі (крім населення) 27,52 33,02 24,77 29,72

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві

12 грудня 2017 р. за № 250/1842

Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення Публічному 

акціонерному Товариству «Київський радіозавод»
Розпорядження № 1499 від 27 листопада 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про 
питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року 
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово– комунальні послуги», від 28 грудня 
1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Визнати такими, що втратили чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації):

від 28 січня 2015 року № 57 «Про встановлення 
тарифів на теплову енергію, постачання теплової 
енергії, послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води 
та вартість витрат з проведення періодичної 
повірки, обслуговування і ремонту квартирних 
засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСЕРВІС-
ЦЕНТР», зареєстроване в Головному управлінні 
юстиції у місті Києві 06 лютого 2015 року за  
№ 15/1126;

від 28 січня 2015 року № 58 «Про встановлення 
тарифів на теплову енергію, постачання теплової 
енергії, послуги з централізованого опалення і 
централізованого постачання гарячої води та 
вартість витрат з проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку теплової енергії Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Будсервісцентр– Комфорт», 
зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 
місті Києві 06 лютого 2015 року за № 11/1122;

від 21 серпня 2015 року № 824 «Про внесення 
змін до тарифів на теплову енергію, тарифів на 
постачання теплової енергії та тарифів на послуги 
з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води, що надаються ТОВА-
РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДСЕРВІС-ЦЕНТР» як виконавцем цих послуг», 
зареєстроване в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 11 вересня 2015 
року за № 139/1250;

від 21 серпня 2015 року № 825 «Про внесення 
змін до тарифів на теплову енергію, тарифів на 
постачання теплової енергії та тарифів на послуги 

з централізованого опалення і централізова-
ного постачання гарячої води, що надаються 
Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Будсервісцентр– Комфорт», як виконавцем 
цих послуг», зареєстроване в Головному тери-
торіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 
вересня 2015 року за № 136/1247;

від 04 листопада 2016 року № 1088 «Про 
внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
постачання теплової енергії, послуги з центра-
лізованого опалення і централізованого поста-
чання гарячої води Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Будсервісцентр-Комфорт», 
зареєстроване в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 16 листопада 
2016 року за № 228/1541;

від 04 листопада 2016 року № 1095 «Про 
внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
постачання теплової енергії, послуги з центра-
лізованого опалення і постачання гарячої води 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «БУДСЕРВІС-ЦЕНТР», зареєстроване в 
Головному територіальному управлінні юстиції у 
місті Києві 16 листопада 2016 року за № 231/1544.

2. Пункти 3, 4, 5 розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 21 грудня 2016 року 
№ 1299 «Про внесення змін до деяких розпо-
ряджень виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)», 
зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 29 грудня 2016 
року за № 278/1591, виключити.

У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 3.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня 

його оприлюднення.
Голова

В. Кличко

1. Видати МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИ-
ЄМСТВУ «В П К» (ідентифікаційний код 30576937, 
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця В. Вал, 
будинок 30-а) ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії, крім постачання теплової енергії за не-
регульованим тарифом.

2. МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«В П К» у строк не пізніше десяти робочих днів з 
дня оприлюднення цього розпорядження внести 
на відповідний рахунок територіального органу 
Державної казначейської служби України за 
кодом класифікації доходів бюджету 22010200 

згідно з додатком, плату за видачу ліцензії, яка 
становить 10 відсотків від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
видання цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Пантелеєва П.О.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС» (ідентифікаційний 
код 40331862, місцезнаходження: 03027, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський район, село 
Новосілки, вул. Садова, будинок 26) ліцензію 
на право провадження господарської діяльності 
з виробництва теплової енергії на установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюва-
них джерел енергії, крім виробництва теплової 
енергії за нерегульованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «МІОС» у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення цього розпо-
рядження внести на відповідний рахунок терито-
ріального органу Державної казначейської служби 

України за кодом класифікації доходів бюджету 
22010200 згідно з додатком, плату за видачу 
ліцензії, яка становить 10 відсотків від розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
що діє на день видання цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Пантелеєва П.О.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА

1. Встановити тарифи на централізоване 
водопостачання та водовідведення Публічному 
акціонерному Товариству «Київський радіоза-
вод», що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації):

від 17 березня 2016 року № 155 «Про вста-
новлення тарифів на централізоване водопос-
тачання та водовідведення Публічному акціо-
нерному Товариству «Київський радіозавод», 
зареєстроване в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 31 березня 2016 
року за № 37/1350;

від 02 листопада 2016 року № 1078 «Про 
внесення змін до тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення Публічному 
акціонерному Товариству «Київський радіозавод», 
зареєстроване в Головному територіальному 

управлінні юстиції у місті Києві 14 листопада 
2016 року за № 226/1539.

3. Пункт 1 розпорядження виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від  21 грудня 2016 року 
№ 1299 «Про внесення змін до деяких розпо-
ряджень виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)», 
зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 29 грудня 2016 
року за № 278/1591, виключити. У зв’язку з цим 
пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 1,2.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступників голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Голова
В. Кличко

Виконуючий обов’язки керівника апарату Л. Верес

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Громадські слухання проекту детального плану території в районі 
ст. м. "Червоний Хутір" в межах вул. Вінграновського, Тростянецької, Ве-

ресневої, Бориспільської та пров. Поліського 
у Дарницькому районі м. Києва 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Замовник) та Кому-
нальна організація "Інститут Генерального плану м. Києва" виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Розробник) 
повідомляють про початок процедури громадських слухань проекту детального 
плану території в районі ст. м. "Червоний Хутір" в межах вул. Вінграновського, 
Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та пров. Поліського у Дарницькому 
районі м. Києва відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 травня 2011 р. № 555.

Детальний план території виконується відповідно до Рішення Київської міської 
ради від 13.11.2013 № 518/10006 "Про затвердження міської програми створення 
(оновлення) містобудівної документації у м. Києві". Детальний план території після 
затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів 
містобудування, відведення земельних ділянок, будівництво та благоустрій те-
риторій, прокладку інженерних мереж, трасування вулиць тощо.

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю урахування 
існуючої містобудівної ситуації, деталізації рішень Генерального плану розвитку 
м. Києва та проекту планування його приміської зони до 2020 р., коригування або 
уточнення його окремих положень, пов’язаних з рішеннями щодо ефективного 
використання територій та пропозиції визначення обсягів розміщення житла 
будівництвом установ освіти, охорони здоров’я, підприємств обслуговування, 
які забезпечують нормативний соціально-гарантований рівень обслуговування 
населення.

Основна мета проекту: удосконалення функціонально-планувальної організації 
забудови міста послідовною регенерацією колишніх територій військових частин, 
містобудівне формування забудови територій спецпризначення під житлові 
мікрорайони з розвитком відповідної інфраструктури, створення комфортних 
умов для проживання мешканців, а також забезпечення нормативним соціально-
гарантованим рівнем обслуговування населення підприємствами і установами, 
місцями постійного зберігання автомобілів, з розширенням існуючої системи 
озеленення та формування повноцінного високоякісного життєвого середовища.

Об’ємно-просторові рішення нової забудови обумовлені планувальною органі-
зацією території, яка закладена в проекті Генерального плану м. Києва і отримала 
свій розвиток в даному детальному плані території в районі ст. м. "Червоний Хутір" 
в межах вул. Вінграновського, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та пров. 
Поліського у Дарницькому районі м. Києва.

Проектними рішеннями містобудівної документації запропоновано формування 
трьох кварталів житлової багатоквартирної забудови з об’єктами обслуговування 
та підземними паркінгами, об’єктами соціально-побутового обслуговування. За-
будова здійснюватиметься поступово – в етап на 5 років передбачено збільшення 
житлового фонду до 290,7 тис. кв. м площі квартир.

Для забезпечення соціально-гарантованого рівня установами та об’єктами об-
слуговування проектом детального плану території запропоновано реконструкцію 
існуючої школи № 160 з розширенням до 1320 місць, будівництво нової школи 
на 990 місць на вул. Тростянецькій, будівництво двох нових дитячих дошкільних 
закладів, об’єднаних з початковою школою, у співвідношенні 110/100 місць та 
160/90 відповідно.

 Запроектовано будівництво нових паркінгів для мешканців мікрорайону зі 
збільшенням місць зберігання індивідуальних автомобілів до 5 тис. місць. В іс-
нуючій занедбаній будівлі у провулку Качуровського запропоновано розміщення 
поштового відділення. Відповідно до статусу регіонального ландшафтного парку 
"Парк партизанської слави" скориговано червоні лінії вулиці з визначенням нового 
напрямку по межі парку для збереження зелених насаджень. 

Також передбачено благоустрій та відновлення території спортивного комплексу 
"Восход" та будинку культури "Дніпро" з розташуванням у приміщеннях об’єктів 
відповідного цільового призначення.

Запроектовано формування нової житлової забудови по вул. Росошанській, яка 
визнана найбільш комфортною для проживання, зі створенням та благоустроєм 
внутрішньо-квартального середовища. Для забезпечення нової житлової забудови 
місцями постійного зберігання автомобілів запроектовано будівництво підзем-
них паркінгів під житловими будинками. У перших поверхах житлових будинків 
запроектовано розміщення вбудовано-прибудованих приміщень соціально-по-
бутового призначення. В межах кварталу нової житлової забудови запропоновано 
будівництво центру сімейної медицини.

На прибудинкових територіях розміщені гостьові автостоянки, дитячі майдан-
чики, зони відпочинку дорослого населення, спортивні майданчики, господарські 
зони. Вздовж проїздів та пішохідних алей сформовані зони озеленення. 

Приміщення громадського призначення запроектовані як в перших поверхах 
житлових будинків так і окремо розташовані. Це заклади повсякденного обслугову-
вання: аптеки, магазини, кафе, підприємства зв’язку, побутового обслуговування, 
офісні приміщення, спортивні зали, кабінети сімейного лікаря, бібліотеки, центри 
дитячої творчості тощо. 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№ 
п/п Показники

Оди-
ниця 

виміру

Існуючий 
стан Етап 5 років Етап 20 

років

1 2 3 4 5 6

1. Територія 

Територія в межах 
проекту га / % 98,09/100 98,09/100 98,09/100

у тому числі: 

1.1 – житлова забудова » 28,38/28,9 35,54 /36,2 49,70/50,7

У тому числі: 

а) квартали багато-
квартирної забудови 
(з урахуванням 
гуртожитків) 

» 28,38 / 28,9 35,54 / 36,2 49,70 / 50,7

1.2

– ділянки установ 
і підприємств об-
слуговування (крім 
підприємств і установ 
мікрорайонного зна-
чення) 

» 4,5 / 4,6 4,5 / 4,6 6,53/ 6,7

1.3

– зелені насадження 
(крім зелених на-
саджень мікрорайон-
ного значення) 

» 1,7/ 1,7 3,03 / 3,1 3,8 / 3,9

1.4 – вулиці в межах 
червоних ліній » 18,72/ 19,1 20,22/ 20,6 20,22/20,6

1.5

Території (ділянки) 
забудови іншого 
призначення (ділової, 
виробничої, кому-
нально-складської, 
інженерного об-
ладнання, курортної, 
лікувальної тощо)

14,56 / 14,8 14,56 / 14,8 16,48/16,9

1.6
– інші території (в т.ч. 
спеціального призна-
чення)

» 30,26/ 30,9 20,24/ 20,7 1,36/1,4

2. Населення 

2.1 Чисельність населен-
ня, всього 

тис. 
осіб 13,674 17,734 22,072

у тому числі: 

– у гуртожитках » 2,410 2,410 2,410

– у багатоквартирній 
забудові » 11,262 15,324 19,662

2.2 Щільність населення осіб/га 464 499 444

у тому числі: 

– у багатоквартирній 
забудові (без ураху-
вання гуртожитків) 

» 397 431 395

3. Житловий фонд 

3.1 Житловий фонд, 
всього 

тис. м2 
заг. 

площі 
тис. м2 
площі 
ква-р

171,6 
148,9

348,7 
290,7

537,0 
442,5

у тому числі:

– багатоквартирний 

тис. м2 
заг. 

площі 
тис. м2 
площі 
ква-р

146,3 
128,4

323,5 
270,1

511,1 
422,0

-гуртожитки

тис. м2 
заг. 

площі 
тис. м2 
площі 
ква-р

25,2 
20,5

25,2 
20,5

25,2 
20,5

3.2 Середня житлова за-
безпеченість 

м2/осо-
бу 10,7 16,5 22,1

3.3 Вибуття житлового 
фонду 

тис. м2 
за-

гальної 
площі

- - -

3.4 Житлове будівництво, 
всього: 

тис. м2 
за-

гальної 
площі

- 177,2 188,3

у тому числі за ви-
дами: 

квар-
тира 

(будин-
ків)

– садибна та зблоко-
вана забудова (одно-
квартирна забудова) 

тис. м2/
будин-

ків
- - -

– багатоквартирна 
забудова 

тис. м2/
квартир - 177,2 /2413 188,3 /2585

із неї: - - -

 – малоповерхова (1-3 
поверхи) » - - -

 – середньоповерхова 
(4-5 поверхів) » - - -

 – багатоповерхова 
(6 поверхів та вище) » - 177,2 188,3 

3.5

Житлове будівництво 
за рахунок прове-
дення реконструкції 
існуючої забудови

тис. м2 - 177,2  188,3 

4.
Установи та підпри-
ємства обслугову-
вання 

4.1 Дошкільні навчальні 
заклади місць 480 640 740

4.2 Загальноосвітні на-
вчальні заклади * учнів 978 1410 2500

4.3 Стаціонари (лікарні) 
усіх типів ліжок - - -

4.4

Поліклініки, амбула-
торії, диспансери без 
стаціонару. Кабінети 
сімейного лікаря

відв. за 
зміну - - 230

4.5
Спортивні зали 
загального користу-
вання

м2 
площі 

підлоги
2858 - -

4.6
Відкриті площинні 
споруди у житловому 
кварталі 

га 0,48 - 1,16

4.7

Приміщення для фіз-
культурно-оздоровчих 
занять у житловому 
кварталі 

м2 заг. 
площі - - -

4.8 Бібліотеки
тис. 

один. 
зберіг.

2 2 4

4.9 Магазини м2 торг. 
пл. 696,0 696,0 6621,0

4.10 Підприємства гро-
мадського харчування місць 118,0 118 868,0

4.11 Установи побутового 
обслуговування 

роб. 
місць - - 43

5.

Вулично-дорожня  
мережа та міський 
пасажирський тран-
спорт 

5.1

Протяжність вулично-
дорожньої мережі, 
всього (існуюча, 
будівництво): 

км 7,5 8,2 8,9

у тому числі: 

– магістральні вулиці 
загальноміського 
значення 

» 1,8 1,8 1,8

– магістральні вулиці 
районного значення » 2,4 2,4 2,1

5.2 
Кількість транспорт-
них розв’язок у різних 
рівнях  

од. - - 1

5.3
Кількість підземних та 
надземних пішохідних 
переходів 

од. 1 2 2

5.4
Щільність вулично-
дорожньої мережі, 
всього: 

км/км2 5,9 7,2 8,9

у тому числі: 

– магістральної 
мережі » 2,4 2,4 3,0

5.5

Протяжність ліній на-
земного громадського 
транспорту (по осях 
вулиць) всього: 

км

у тому числі: 

– трамвай » 1,8 1,8 1,8

– тролейбус » - - -

– автобус » 4,1 4,1 3,8

5.5а Міська залізниця - - -

5.6

Щільність мережі на-
земного громадського 
транспорту (по осях 
вулиць)

км/км2 2,4 2,4 3,0

5.7
Гаражі для постійного 
зберігання легкових 
автомобілів

м/м 2000 4500 5045

5.8
Гаражі для тимчасово-
го зберігання легкових 
автомобілів

м/м - - -

5.9

Відкриті автостоянки 
для постійного (тим-
часового) зберігання 
легкових автомобілів

м/м 850 1200 1200

Замовник розробки – Департамент містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Розробник – Комунальна організація "Інститут Генерального плану м. Києва" ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Експозицію проекту Детального плану території в районі ст. м. "Червоний 
Хутір" в межах вул. Вінграновського, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської 
та пров. Поліського у Дарницькому районі м. Києва представлено у приміщенні 
Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: вул. Олек-
сандра Кошиця, 11.

Ознайомлення з томами проекту Детального плану території в районі ст. м. "Чер-
воний Хутір" в межах вул. Вінграновського, Тростянецька, Вереснева, Бориспільська 
та пров. Поліській у Дарницькому районі м. Києва відбувається в Департаменті місто-
будування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 (щовівторка 
з 13.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00).

Матеріали проекту детального плану території також розміщені на сайтах  
www.kga.gov.ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua.

Строк ознайомлення з матеріалами та надання пропозицій до проекту 
містобудівної документації: – 30 днів з моменту публікації оголошення у за-
собах масової інформації.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання міс-
тобудівної діяльності" пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді із 
зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом, 
і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних 
норм, державних стандартів та правил. 

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних зако-
нодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів 
і правил та надаватися у місячний строк з моменту публікації повідомлення про 
початок громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні 

мають право надавати:
– повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої роз-

роблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
– юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для 

якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
– власники  та  користувачі  земельних  ділянок,  розташованих  на території, щодо 

якої розробляється документація, та на суміжній з нею; 
– представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється 

на відповідну територію;
– народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Пропозиції подавати у письмовому вигляді до Департаменту містобудування 

та архітектури за адресою: 01001, м, Київ. вул. Хрещатик, 32 в строк – 1 місяць з 
моменту публікації оголошення у засобах масової інформації.

Посадові особи, відповідальні за організацію розгляду пропозицій: Зайченко 
Тетяна Вікторівна, Дудка Надія Віталіївна.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!

Адміністрація Національної академії СБ України інформує мешканців гуртожитків 
за  адресами:  проспект В.  Лобановського,  98, та вулиця Авіаконструктора Ан-
тонова 2/32, корпус 92 про підвищення тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій. 

Нові тарифи становитимуть:
– просп. В.Лобановського,98 — 12,61 грн/м2,
– вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корп. 92 — 12,61 грн/м2,
– для першого поверху — 12,61 грн/м2.
Тарифи змінені через збільшення мінімальної заробітної плати, підвищення 

цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси відповідно до Порядку 
формування тарифів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 № 869 з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.07.2015 № 515 і почнуть застосовуватися після їх затвердження в 
Департаменті економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації.

Більш детальна інформація розміщена на інформаційних стендах у вказаних 
будинках.

З питань тарифів звертатись за адресою: м. Київ, вул. М.Максимовича, 22 тел.: 
(044)257-75-16, протягом 14 календарних днів.

Адміністрація СГЗ НА СБУ

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

№ п/п Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м

Запропонована заявником мета використання при-
міщення

Строк оренди, 
запропонований 

заявником

Орендна 
ставка

Орендна 
плата за 1 кв. 

м у грн

Розмір місяч-
ної орендної 
плати, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (м. Київ, бульв. Праці, 1/1,296-65-57)

1 1 поверх Харківське шосе, 18 6,90 Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання на-
селенню послуг із ксерокопіювання документів 2 роки 364 дні

Станом на 30.09.2017

7% 216,30 1492,50

2 1 поверх Харківське шосе, 18 2,00 Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 
продовольчі товари 2 роки 364 дні 9% 217,50 435,00

3 1 поверх Харківське шосе, 18 2,00 Розміщення платіжного терміналу 2 роки 364 дні 40% 966,67 1933,33

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-65-57).

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика

Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, 

кв. м

Запропонована заявником мета ви-
користання приміщення

Строк оренди, 
запропонова-
ний заявником

Орендна 
ставка

Орендна 
плата за 
1 кв. м у 

грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, 
у грн

Обов'язкові умови для потенційних орендарів

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  (м. Київ, просп. Миру, 6-а, 292-03-98)

1 1, 2 по-
верх

вул. Сєрова, 
32 ДНЗ № 

364
2005,00

Розміщення приватного навчального 
закладу (розміщення приватного до-

шкільного навчального закладу)
2 роки 364 дні

Станом на 31.08.2017

1% 8,88 17812,42

1. У строк не пізніше ніж через 12 місяців з дати укладання договору 
оренди здійснити капітальний ремонт об'єкта оренди в обсязі, перед-

баченому кошторисом ремонтних робіт, затвердженим орендодавцем, 
на загальну суму не менше 5 млн грн. 

2. Забезпечення місцями дітей вразливих категорій населення в 
обсязі 10%. 

3. Наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності. 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-65-57).

№ 
з/п

Назва 
органу 

управління

Балансоутримувач (назва, код 
ЄДРПОУ, юридична адреса, 

контактний телефон)

Дані про об'єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Найменування
Реєстро-

вий номер 
майна

Місцезнаход- 
ження об'єкта 

оренди

Загальна 
площа м кв.

Вартість 
майна за 

незалежною 
оцінкою, грн

Максимально 
можливий 

строк оренди

Мета викорис-
тання

1

Державна 
аудиторська 

служба 
України

37499058, Державне підпри-
ємство "Державне управління 
комплексного забезпечення", 

03164, м. Київ, вул. Малин-
ська, 4-а, корп. Лабораторний 

01-4, тел. (044) 468-21-68

Нерухоме 
майно-не-

житлові 
приміщення на 

1-му поверсі 
будівлі

-

м. Київ, вул. 
Малинська, 
4-а, корп. 

Лабораторний 
01-4

70,00
725440,00 

грн станом на 
31.10.2017 р.

2,5 роки

Розміщення: 
Офісу (13,4 

кв.м) Складу 
(56,6 кв.м)

Заяви про оренду кожного із зазначених об'єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 04073, 
м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, тел. 468-21-68. Заяви подаються в окремому конверті з написом "Заява про оренду" із зазначенням найменування 
та місцезнаходження об'єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди 
відповідно до вимог абз. З частини четвертої ст. 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду майно, що віднесене 
до сфери управління та стосовно якого надійшли заяви:

– Нежитлові приміщення загальною площею 139,68 кв. м, що розташовані на 1-3 поверхах Гімназії міжнародних відносин 
№ 323 Дарницького району м. Києва на вул. Мишуги, 5, з метою надання освітніх послуг (інше використання нерухомого 
майна), терміном на 2 роки 364 дні Орендна ставка становить 15 % від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди 
станом на 31.08.2017 становить 2480 900,00 грн. Орендна плата за місяць становить 32 012,91 грн без ПДВ, що коригу-
ється на індекс інфляції (погодинна оренда розраховується відповідно до погодженого навчальним закладом графіку).

– Нежитлові приміщення, загальною площею 121,00 кв. м, що розташовані на 1 поверсі Гімназії "Діалог" Дарницького 
району м. Києва на вул. Кошиця, 6, з метою надання освітніх послуг (інше використання нерухомого майна), терміном на 
2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 15 % від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди станом на 31.08.2017 
становить 2150 029,00 грн. Орендна плата за місяць становить 27 743,44 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції 
(погодинна оренда розраховується відповідно до погодженого навчальним закладом графіку). Балансоутримувач – Управ-
ління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Харківське шосе, 168-K). Термін прийняття заяв 
про намір взяти майно в оренду -10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за 
адресою: вул. О.Кошиця, 11, каб. 114 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42,564-92-01.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 86,30 кв. м, 

розташоване за адресою: вулиця Бастіонна, №14.
Балансоутримувач:   комунальне   підприємство   "Керуюча  компанія   з   обслуговування житлового 

фонду Печерського району м. Києва" (провулок Мар'яненка, 7, 280-44-53). Вартість об'єкта оренди станом 
на 30.06.2017 – 2 125 200,0 грн без ПДВ. За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди:  для 
розміщення громадської організації, на площі, що не використовується для провадження підприємницької 
діяльності, термін дії на 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 20,0 кв. м -1%, 66,3 кв. м – 4%, як для розміщення громадської організації, розмір орендної 
плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 5852,70 грн без ПДВ.

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

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголо-
шення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

ОГОЛОШЕННЯ
TOB "Сент Софія Проперті Менеджмент" повідомляє, що у зв'язку із зростанням мінімальної за-

робітної плати, цін на енергоресурси, витратні матеріали тощо тариф на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкової території для будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. І. Франка, 
4-б, у розмірі 21,91 грн за 1 кв.м., розрахований згідно з порядком, затвердженим Постановою КМУ 
від 01.06.2011 року №869 та поданий до КМДА на встановлення. Структура, періодичність та строки 
надання послуг відповідають вимогам Розпорядження в ВОКМР (КМДА) від 09.03.2011 р. №307. 
Додаткова інформація розміщена на інформаційних стендах у під'їзді будинку. Зауваження та про-
позиції приймаються за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16-в, протягом 14 календарних днів з 
дня виходу оголошення.

TOB "Сервіс – M" інформує, що тарифи на послуги з утримання будинку та прибу-
динкової території для будинку 4-б по вул. Круглоуніверситетській, розраховані відпо-
відно до вимог Постанови КМУ № 869 у розмірі 8,50 грн, надані для затвердження до 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

З детальною інформацією щодо структури, періодичності та строків надання послуг 
можна ознайомитись на інформаційному стенді у б. 4-б по вул. Круглоуніверситетській.

Зауваження та пропозиції приймаємо протягом 10 календарних днів з дня виходу 
оголошення за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 4-б.

Тел. (044) 289-22-34, (097) 402-70-53 Лойко Галина Миколаївна

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Орендода-
вець – Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: 
вул. Стадіонна, 21/2, загальною площею 72,20 кв.м, запропонована заявником мета використання: розміщення суб'єкта 
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розмір місячної орендної плати становить 5072,76 
грн (без ПДВ) або інше використання майна (розмір місячної орендної плати становить 15218,28 грн (без ПДВ). Ринкова 
вартість майна станом на 31.10.2017 становить 1217462,00 грн.

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду 
приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, 
каб. 179. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-30,207-09-31,207-09-32.

11.01.2018 о 16.30 в приміщенні Окружного адміністративного суду 
м. Києва (вул. П.Болбачана, 8 корп.1, зал 1) відбудеться судовий розгляд 
справи № 826/14561/17 за позовом ПП "Індивідуал" до Київської міської 
ради про визнання протиправним та скасування рішення від від 20.04.2017 
№ 223/2445 "Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів 
у місті Києві.

Шевченківський районний суд м.Києва за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 31-а (каб.310) викликає на 10.01.2018 року о 09.00 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Литий камінь", Зайця Богдана Леонідовича, Анісімова Віктора Андрійовича, приватного 
нотаріуса Петріцьку Альону Павлівну в якості відповідачів, а також Храпачевського Євгенія Петровича, TOB "ДК"Будкомсервіс" в 
якості третіх осіб по справі за позовом Осипенко Яни Сергіївни до Товариства з обмеженою відповідальністю "Литий камінь", Зайця 
Богдана Леонідовича, Анісімова Віктора Андрійовича, приватного нотаріуса Петріцької Альони Павлівни, приватного нотаріуса Вдо-
виченко Наталії Олександрівни, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДК "Будкомсервіс", Храпачевський Євген 
Петрович, ОСББ "Жилянська-118" про скасування державної реєстрації прав на нерухоме майно, застосування наслідків недійсності 
нікчемного договору купівлі-продажу та визнання права на майнові права і на реєстрацію права власності.

Відповідачі та треті особи викликаються в судове засідання, у разі їх неявки справа розглядатиметься за відсутності.
Суддя Савицький О.А.

22.01.2018 о 15.00 в приміщенні Окружного адміністративного суду 
м. Києва (вул. П.Болбачана, 8 корп. 1, зал 9) відбудеться судовий розгляд 
справи № 826/13630/17 за позовом Суботіна Є.Ю. до Київської міської 
ради про визнання незаконним п.13.3 рішення від 25.12.2008 № 1051/1051 
"Про Правила благоустрою міста Києва.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
оголошує про намір передати в оренду приміщення 3-го поверху площею 140,00 кв.м в будинку за адресою: м. Київ, 
вул. Мостицька, 9, вартість приміщення 2483200,00 грн (без ПДВ) на строк 2 роки 364 дні, для розміщення приватного 
закладу охорони здоров'я (Центр інтегративної медицини та нанотехнологій).

Балансоутримовач – КНП "Консультативно-діагностичний центр" Подільського району м. Києва: м. Київ, вул. Мос-
тицька, 9, тел. 434-61-84.

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2, Подільська районна в місті Києві державна 

адміністрація.
Довідкова інформація за телефоном: 485-18-87.

Я, Акімов Д.І., склав повноваження Голови Правління ОСББ "Дмитрівська, 13-а", м. Київ, ЄДРПОУ 
40810911, згідно моєї нотаріально посвідченої заяви на ім'я Правління ОСББ "Дмитрівська, 13-а" 
від 28.11.2017 р. Прошу Правління та Загальні збори ОСББ негайно обрати нового голову Правлін-
ня ОСББ "Дмитрівська, 13-а", якому я по акту передам наявні в мене документи та печатку ОСББ. 
28.11.2017 р. я зняв з себе обов'язки та відповідальність за діяльність ОСББ "Дмитрівська, 13-а" у 
зв'язку з необхідністю мого комплексного тривалого лікування.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на право оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Дані про об'єкт оренди
Реквізити для сплати авансової орендної 

платиХарактеристика та місцезнаходження Мета використання Стартовий розмір орендної плати, грн 
(без ПДВ)

Розмір авансової орендної 
плати, грн

Балансоутримувач – комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

Нежитлові приміщення
загальною площею 90,00 кв. м за адре-

сою: просп. Соборності, 1 (Підвал)

розміщення торговельного об'єкта з продажу про-
довольчих товарів, без продажу товарів підакцизної 

групи
6600,00 13200,00

п/р 26008554300600 
банк: ПАТ "Укрсиббанк" 

МФО: 351005 
ЄДРПОУ: 39606435

Рекомендований строк оренди об'єкта – 2 роки 364 дні (у 
разі строку оренди більше рекомендованого, переможець 
конкурсу додатково повинен подати документи, які необхідні для 
нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору 
оренди згідно з переліком, визначеним законодавством). 

Умови конкурсу:
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції пе-

реможця;
– додатково до орендної плати нараховується податок на 

додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним 
законодавством України;

– відшкодування підприємству (балансоутримувачу) 
вартості комунальних послуг: витрат на утримання при-
будинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному 
обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньо-
будинкових мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, фасаду, 
вивозу сміття або сплати послуг на підставі договорів з 
постачальниками;

– відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення 
незалежної оцінки об'єкта оренди. 

– відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію 
оголошення про вивчення попиту на об'єкт оренди та інформації 

про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ 
(у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат);

– зобов'язання щодо укладання договору страхування про-
тягом місяця з дати укладання договору оренди;

– утримання об'єкта відповідно до санітарно-екологічних 
та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;

– підтримання належних умов експлуатації та технічного 
стану об'єкта оренди;

– сума авансової орендної плати переможця конкурсу 
враховується в рахунок орендної плати та повертається 
особам, які не стали переможцями конкурсу протягом п'яти 
днів після затвердження переможця конкурсу.

Для участі у конкурсі претендент або уповноважена ним 
особа подає:

1. Лист-заяву про участь у конкурсі.
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридич-

ними особами:
– документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи;
– копії установчих документів (завірені заявником);
– виписку з Єдиного державного реєстру;

– копію довідки органу статистики про включення юридичної 
особи до ЄДРПОУ (завірена заявником);

– копію довідки про взяття на облік платника податку (за-
вірену заявником);

– річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента 
на участь у конкурсі;

– довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено 
справу про банкрутство;

– копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого 
виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена 
заявником);

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними 
особами:

– копію паспорта (стор. 1, 2, 3) (завірена заявником);
– копія ідентифікаційного коду (завірена заявником);
– виписку з Єдиного державного реєстру;
– декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту 

суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи – платника 
єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу 

(крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого роз-

глядається в день проведення конкурсу).
5. Інформація про засоби зв’язку з претендентом на участь 

у конкурсі та реквізити претендента на участь у конкурсі для 
повернення авансової орендної плати.

Конкурс буде проведено 04.01.2018 за адресою: м. Київ, 
бульв. Праці, 1/1, каб. 317 о 15.00.

На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначено 
найменування претендента на участь у конкурсі та напис "Кон-
курсна пропозиція" (конверт має бути опечатаний печаткою 
претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція 
повинна містити найменування претендента юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові – фізичної особи, інформацію 
про об'єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати 
за один місяць (без врахування ПДВ).

Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в 
окремому конверті з написом "Додаткові пропозиції".

Місце подання конкурсної документації: 02094, м. Київ, 
бульвар Праці, 1/1, кім. 311 (пн.-чт. з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 
до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45), телефони для 
довідок: 296-56-56, 292-23-07.

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 
3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
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СУЧАСНЕ життя вимагає від кож-
ного з нас активної позиції, дієвості 
та єдності щодо участі у подіях, що 
відбуваються в Україні й спрямо-
вані на зміцнення культурних та 
економічних зв’язків з іншими 
країнами світу. Як відомо, 2017-й 
указом глави держави оголошено 
Роком Японії в Україні. У зв’язку з 
цим у НВК № 176 відбувся фести-

валь столичних шкіл ПАШ ЮНЕСКО 
«Японія відома і невідома». До захо-
ду учні, учителі та батьки навчаль-
ного закладу готувалися досить 
ретельно та активно. Передував 
цій події фестиваль-конкурс «Ха-
намі» («Милування цвітом сакури»), 
на якому кожен клас представив 
власне бачення та інтерпретацію 
знань та уявлень про Країну Вра-

нішнього Сонця. Учні змагались 
у майстерності з виготовлення 
предметів побуту японців, пред-
ставляли тамтешні пісні та танці, 
ділились досвідом у проведенні 
чайної церемонії, демонстрували 
національне вбрання – кімоно й 
елементи їх бойових мистецтв та 
власноруч виготовляли гілочки 
сакури, з яких було декоровано 

пишне квітуче дерево. Учнівські 
вироби – конкурсні роботи – стали 
елементами декору навчального 
закладу, а призери конкурсу «Ха-
намі» – безпосередніми учасни-
ками фестивалю столичних шкіл 
ПАШ ЮНЕСКО «Японія відома і 
невідома». 

Цього разу усі присутні на заході 
вже не змагалися між собою, а мали 
на меті поділитися отриманими 
знаннями та майстерністю з гос-
тями та учасниками фестивалю 
з інших шкіл-партнерів по ПАШ 
ЮНЕСКО (Українського гуманітар-
ного ліцею КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 
спеціалізованої школи № 82 ім. 
Т.Г. Шевченка, гімназії «Гармонія», 
гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини, 
спеціалізованої школи № 85, НВК 
№ 167, НВК «Оболонь», спеціалі-
зованої школи № 165, НВК № 30 
«ЕКОНАД», гімназії «Троєщина»). 

Відкрила фестиваль директор 
НВК № 176 Валентина Лукашук: 
«Ми раді вітати усіх на одному 
з найколоритніших фестивалів, 
що проходить у нашому закладі. 
Раді нашим партнерам та тим, хто 
активно підтримує нашу освітню 
та культурообмінну діяльність. Я 
переконана, що відтепер учням 
гімназії близька і зрозуміла не 
лише культура Іспанії, до витоків 
якої ми звертаємося як спеціалі-
зований навчальний заклад, а й 
культура Японії, бо цьому поспри-
яла плідна пошуково-дослідницька 
робота фестивалю». 

З вітальним словом виступила 
заступник директора РНМЦ з пи-
тань інноваційної та експеримен-
тальної діяльності, інклюзивної 
освіти, моніторингових досліджень 
і співпраці в галузі освіти Наталія 
Сидоренко. 

Почесними гостями фестивалю 
також були заступник директора 
Департаменту довузівської під-
готовки університету економіки 
та права КРОК Андрій Власенко, 
заступник директора Київського 
територіального відділення Ма-
лої академії наук України Сергій 
Баценко, завідувач відділу на-

вчально-виховної роботи Київ-
ського територіального відділення 
Малої академії наук України Ла-
риса Карчіна та завідувач відділу 
інформаційно-аналітичної роботи 
Київського територіального відді-
лення Малої академії наук України 
Мар’яна Майорова. 

Аби запрошені та гості фести-
валю могли ближче познайоми-
тися та для створення дружньої 
святкової атмосфери, учні НВК 
презентували свій навчальний 
заклад та показали інсценізацію 
японської казки «Момотаро». 
Потім кожна зі шкіл-учасниць 
розповіла про цікаві моменти у 
вивченні японської культури у 
вигляді творчих презентацій. Після 
обміну досягненнями присутні 
об’єдналися у групи та продовжи-
ли роботу фестивалю, почергово 
відвідуючи локації: «Традицій-
не японське вбрання – кімоно», 
«Японські бойові мистецтва» та 
«Японська чайна церемонія», де 
взяли участь у тематичних май-
стер-класах. 

Гостей вразили виступи юних 
спортсменів, які продемонстрували 
володіння елементами традицій-
них японських бойових мистецтв, 
зачарували юні японські красуні, 
що виконували танці з віялами та 
парасольками, а також зворушила 
майстерність виконавиць чайної 
церемонії, які відкрили присутнім 
«чотири шляхетні істини» шляху 
чаю. 

Свято завершилось флешмобом 
«Сакура – дерево дружби». Кожен 
з присутніх мав змогу власноруч 
спробувати відтворити калігра-
фічне японське письмо. Написані 
учасниками ієрогліфи – побажання 
миру, щастя, добробуту – та випи-
сані символи японської культури 
прикрасили дерево сакури як гар-
монійне єднання краси і змісту. 

Фестиваль «Японія відома і не-
відома» об’єднав усіх у щирому 
бажанні не лише пізнавати куль-
тури інших країн, а й зміцнювати 
партнерські зв’язки для культур-
ного взаємозбагачення  

«Японія відома і невідома»
 � У НВК № 176 відбувся фестиваль столичних 

шкіл ПАШ ЮНЕСКО

Відповідно до указу Президента України про оголошення 2017 року Роком 
Японії в Україні, на теренах цілої держави, зокрема у загальноосвітніх 
закладах, тривають численні та різноманітні заходи, присвячені вивченню, 
пропагуванню та ілюстрації культурних надбань, традицій та звичаїв цієї 
неймовірно цікавої та самобутньої Країни Вранішнього Сонця. У рамках 
запланованого нещодавно в НВК № 176 відбувся фестиваль столичних шкіл 
ПАШ ЮНЕСКО «Японія відома і невідома».

Олена ХОМЕНКО, учитель української мови та літератури, 
Тетяна ВАСИЛЕНКО, учитель іспанської мови НВК № 176, 
спеціально для «Хрещатика» 
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