
ЗОКРЕМА в столиці упродовж 
минулого року було демонтовано 
наступні типи конструкцій у кіль-
кості: банер – 1501, вивіска – 1695, 
електронне табло – 94, елементи 
благоустрою – 3, конструкції на 
даху – 105, кронштейн – 778, лайт-
постер на фасаді – 60, лайтпостер, 
що стоїть окремо – 471, прапор, 
прапорець – 18, телевізійний екран 
на фасаді – 5, телевізійний екран, 
що стоїть окремо – 3, тимчасова 
виносна спеціальна конструк-
ція – 708, транспарант-перетяжка 
над вулицею – 58, транспорт – 22, 
тумба, що стоїть окремо – 683, 
холдер – 1476, щит на фасаді – 36, 
щит, що стоїть окремо – 888. 

«Хотів би озвучити кілька цифр 
для порівняння: протягом 2016 року 
було демонтовано 5034 засоби зо-

внішньої реклами, у 2015 році – 3813, 
у 2014 – 1067. Динаміка більш ніж 
позитивна, як ви бачите. До речі, 
вже днями буде презентовано Схему 
розміщення наземних рекламних 
засобів. Мова йде про 922 сторінки 
графічно-текстових матеріалів у 
PDF-форматі, які є додатком до роз-
порядження про їх затвердження. 
За попередніми оцінками, реалі-
зація Схеми дозволить зменшити 
кількість законно встановлених 

рекламних засобів 
великого формату до 
4500 одиниць на всю 
територію Києва», – 
зазначив заступник 
голови КМДА Олек-
сій Резніков. 

Нагадаємо, упродовж грудня 
в столиці демонтовано 625 неза-

конних рекламних засобів, серед 
яких 258 одиниць – власниками 
цих конструкцій. 

Завдяки новим Правилам роз-
міщення РЗ у Києві, кількість ре-
клами на вулицях міста суттєво 
зменшиться вже впродовж двох 
років. 

Відтак, нові Правила уточнюють 
дозволені та заборонені формати 
конструкцій і їх розміри, схеми 
розміщення реклами на території 
міста. Кількість нульових зон, де 
рекламу заборонено, теж збільше-
но. Особливу увагу приділено без-
пеці пішоходів і во діїв – рекламні 
об’єкти не повинні перешкоджати 
пішохідному руху та перекривати 
знаки дорожнього руху, розмі-
щуватись у місцях концентрації 
ДТП тощо. 

Окрім того, згідно з докумен-
том, у розміщенні конструкцій має 
використовуватися радіальний 
підхід із відстанями від 40 до 150 
метрів залежно від їх розміру: між 
найменшими форматами (сіті-
лайтами) від 40 метрів і до 150 
метрів між великими форматами 
(біл-бордами) �

Віталій Кличко 
приймає участь 
у Всесвітньому 
економічному форумі 
у Давосі 

Мер Києва Віталій Кличко бере участь у 
Всесвітньому економічному форумі, який 
триватиме у швейцарському Давосі з 23 
до 26 січня. Він виступить у панельній 
дискусії на тему: «Київ: новий глобальний 
технохаб» у рамках Ukrainian House Davos. 
Крім того, відвідає захід, що традицій-
но організовує американське видання 
Washington Post, і на який збираються 
лідери з усього світу в сфері політики, 
фінансів, медіа і технологій. Також Віталій 
Кличко візьме участь в Українському 
сніданку у Давосі та проведе низку дво-
сторонніх зустрічей. 

На проспекті 
Комарова буде перша 
на правобережжі 
міста лікарня швидкої 
допомоги 

На виконання доручення Київського 
міського голови Віталія Кличка в столиці 
буде реконструйовано будівлю КМКЛ 
№ 6 з розміщенням там лікарні швидкої 
медичної допомоги «Правобережна». Під-
писано відповідне розпорядження КМДА. 

«Таке рішення прийнято у зв’язку із 
гострою необхідністю забезпечення не-
відкладною меддопомогою тих киян, які 
мешкають на правому березі міста. На-
разі там немає жодної лікарні швидкої 
допомоги. Тому вирішено розмістити її на 
базі КМКЛ № 6 на проспекті Космонавта 
Комарова, 3 у Солом’янському районі», – 
зазначив перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. 

За його словами, усі роботи вико-
нуватимуть за рахунок бюджетних ко-
штів – відповідно до показників Програми 
економічного і соціального розвитку 
Києва. Замовником визначено КП з пи-
тань будівництва житлових будинків 
«Житлоінвестбуд-УКБ». 

Облаштують медзаклад на орієнтовній 
площі 9500 м, що дасть змогу забезпечити 
якісною та доступною меддопомогою 
1,5 – 1,7 млн мешканців правобережжя. 

У столиці розгорнуть 
додатково 30 пунктів 
обігріву 

Таке рішення прийнято Постійною комі-
сією з техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку 
з різким зниженням температури пові-
тря. Їх розташують у приміщеннях КП, 
лікарнях і територіальних підрозділах 
Департаменту соціальної політики. До 
пунктів може звернутися кожен, хто по-
требує допомоги у морозні дні. На тери-
торії столиці працюватимуть 30 пунктів 
обігріву, 19 із яких – у цілодобовому 
режимі. Усі приміщення облаштовані 
спеціальними місцями для сидіння, де 
можна перепочити, випити гарячого чаю 
і зігрітися. Також відвідувачі зможуть 
отримати першу медичну допомогу (в 
приміщеннях є аптечки).

íîâèíè
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Реклама в законі: 
менше та краще!

 �  Нова схема розміщення рекламних 
конструкцій сприятиме підвищенню 
безпеки та комфорту киян

Звітність про роботу КП «Київреклама» можна отримувати за 
посиланням: http://www.kievreklama.kiev.ua/dismantling-2017/. 

Також на сайті КП «Київреклама» можна перевірити законність тієї 
чи іншої рекламної конструкції та долучитися до проекту «Я – інспектор» 
(http://www.kievreklama.kiev.ua/inspector/). 

Окрім того, з ініціативи в. о. директора КП «Київреклама» Олександра 
Смирнова було впроваджено реєстр включених на демонтаж РЗ. 
Із відповідним переліком, який оновлюється кожні три дні, можна 
ознайомитись за посиланням: http://www.kievreklama.kiev.ua/demontazh/.
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Упродовж 2017 року в столиці 
комунальники демонтували 8604 
незаконні рекламні засоби, з яких 
4271 одиницю розібрали власники 
цих конструкцій

Упродовж 2017 року в столиці демонтовано 8604 незаконні рекламні 
засоби, серед яких 4271 одиницю демонтували власники цих конструкцій. 
Незабаром у місті презентують Схему розміщення наземних РЗ. Мова 
йде про 922 сторінки графічно-текстових матеріалів у PDF-форматі, які 
є додатком до розпорядження про їх затвердження. За попередніми 
оцінками, реалізація Схеми дозволить зменшити кількість законно 
встановлених конструкцій великого формату до 4500 одиниць на всю 
територію Києва.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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ÍÀÑÒÓÏÍ² ÊÐÎÊÈ
Çà ñó÷àñíèõ ÿê³ñíèõ òðàíñôîðìàö³é óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, 

ï³äâèùåííÿ ðîë³ òà ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ïîñèëþºòüñÿ ðîëü ì³ñò ³ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ¿õ 
êàðäèíàëüíîãî ïåðåòâîðåííÿ, áàçîâîþ çàñàäîþ äëÿ ÿêèõ ñòàíå 
ðåàë³çîâàíà â Êèºâ³ ìîäåëü ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò².

Êè¿â ïåðåáóâàº íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ òðàíñôîðìàö³¿ ó ðîçóìíå 
ì³ñòî, óñï³øíà ðåàë³çàö³¿ ÿêî¿ ïîòðåáóº òàêèõ êðîê³â:

Ì³ñüêà âëàäà:
• çàáåçïå÷èòè ä³ÿëüí³ñòü åêñïåðòíî¿ ðàäè «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ 

Ñ²Ò²» ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

• ðîçðîáèòè ñòðàòåã³þ òà ñòàíäàðòè ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² ç 
àêòèâíîþ ó÷àñòþ ãðîìàäñüêîñò³ òà ³ííîâàö³éíîãî á³çíåñó

• âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ 
òà ôîðìóâàííÿ îô³ñó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè «ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²», 
ÿêèé çä³éñíþâàòèìå öåíòðàë³çàö³þ óïðàâë³ííÿ â ãàëóç³ ³ííîâàö³é 
òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, çàáåçïå÷óâàòèìå çì³íè â óïðàâë³íí³ 
ì³ñòîì, ðåàë³çîâóâàòèìå ïðîåêòè òà ³íâåñòèö³éí³ ïðîãðàìè ç 
ìåòîþ âïðîâàäæåííÿ Êîíöåïö³¿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» òà ¿¿ ñòðàòåã³¿

• âïðîâàäèòè ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè äëÿ ðåàë³çàö³¿ Êîí-
öåïö³¿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» äëÿ åôåêòèâíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ì³ñòà 
òà ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü ó ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìàõ

• âèÿâèòè òà óñóíóòè êëþ÷îâ³ áàð’ºðè íà øëÿõó ðåàë³çàö³¿ 
Êîíöåïö³¿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» – ä³àãíîñòóâàòè á³çíåñ-ïðîöåñè, 
ïðîàíàë³çóâàòè ðåãóëÿòîðí³ îáìåæåííÿ òà íàäàâàòè ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî ¿õ óñóíåííÿ

• ñòâîðèòè óìîâè äëÿ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ç ìåòîþ ðå-
àë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²», ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì 
ÿêî¿ ìàº áóòè ñòâîðåííÿ â Êèºâ³ ñïåö³àëüíîãî ³íâåñòèö³éíî-³í-
íîâàö³éíîãî ïðîñòîðó

• çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà âïðîâàäæåííÿ ïðîçîðî¿ ìîäåë³ 
äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ÊÈ¯Â 
ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

• íàëàãîäèòè ñï³âðîá³òíèöòâî ç ì³ñòàìè – ñâ³òîâèìè 
ë³äåðàìè ç ðåàë³çàö³¿ ìîäåë³ ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² äëÿ îáì³íó äîñâ³äîì, 
ì³æíàðîäíî¿ åêñïåðòèçè òà âò³ëåííÿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â

• ïðîâàäèòè åôåêòèâíó êîìóí³êàö³éíó ïîë³òèêó ç ìåòîþ 

ïîïóëÿðèçàö³¿ ³äåé òà ðåçóëüòàò³â ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò², ìàêñèìàëü-
íîãî çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ñòâîðåííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà 
îö³íþâàííÿ ð³øåíü ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²

Á³çíåñ:
• ñïðèÿòè ³ìïëåìåíòàö³¿ ïðîâ³äíèõ ïðàêòèê, äîñâ³äó òà 

ð³øåíü ïåðåäîâèõ ì³ñò ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ìîäåë³ ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²
• áðàòè ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ñó÷àñíèõ ôîðì ïðèâàòíî-

äåðæàâíîãî ïàðòíåðñòâà äëÿ ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ 
Ñ²Ò²»

• ñïðèÿòè çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³é ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñòðà-
òåã³¿ ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²

• ñïðèÿòè ïîêðàùåííþ ³íâåñòèö³éíî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ 
ïðèâàáëèâîñò³ Êèºâà ÿê ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²

• çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ 
Ñ²Ò²

• áðàòè ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²
• íàäàâàòè åêñïåðòíó ï³äòðèìêó â ðîçðîáëåíí³ òà ³ìïëå-

ìåíòàö³¿ ð³øåíü äëÿ ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²

Ãðîìàäñüê³ñòü òà IT-ñï³ëüíîòà:
• áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ é îáãîâîðåíí³ 

ñòðàòåã³¿ òà ñòàíäàðò³â, à òàêîæ ³äåé òà ð³øåíü ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²
• ïîïóëÿðèçóâàòè ³äå¿ ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² ñåðåä êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè 

òà çàëó÷àòè ãðîìàäÿí äî ðóõó ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² â Êèºâ³
• áðàòè ó÷àñòü â îïðàöþâàíí³ òà îö³íþâàíí³ ïðîåêò³â 

ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²
• âçàºìîä³ÿòè ç ì³ñüêîþ âëàäîþ òà á³çíåñîì ó ìåæàõ 

åêñïåðòíî¿ ðàäè «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²»
• áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ òà âïðîâàäæåíí³ 

³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â ³ ïðàêòèê äëÿ ðîçâèòêó ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 9 (1821), середа, 24 січня 2018 р.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Продовження додатка до рішення №500/3507 від 21 листопада 2017 року. Початок у номерах газети “Хрещатик” від 16, 17, 19, 23 січня 2018 року.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), 
òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ 
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîì-
ëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ 
íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó 
îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, 
çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê 
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; 
êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îá-
ë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; 
â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ 
ñ³ì'¿ çà 2017 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî ªäèíîãî 
äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4 x 6 ñì.

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

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 01044, (íà 
êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-72-29.

Äîäàòîê 1
Îãîëîøåííÿ

Âèçíà÷åíî êîåô³ö³ºíò ³íäåêñàö³¿ íîðìàòèâíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè çåìåëü çà 2017 ð³ê

Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè ç ïèòàíü ãåîäåç³¿, 
êàðòîãðàô³¿ òà êàäàñòðó íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 289.3 
ñòàòò³ 289 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷åíî 
êîåô³ö³ºíò ³íäåêñàö³¿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè 
çåìåëü çà 2017 ð³ê.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè 
Óêðà¿íè, ³íäåêñ ñïîæèâ÷èõ ö³í çà 2017 ð³ê ñòàíîâèâ 100%.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 9 ï³äðîçä³ëó 6 ðîçä³ëó XX 
«Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(â ðåäàêö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 07.12.2017 ¹ 2245-VIII 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà 
äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 
çáàëàíñîâàíîñò³ áþäæåòíèõ íàäõîäæåíü ó 2018 ðîö³») 
âñòàíîâëåíî, ùî ³íäåêñ ñïîæèâ÷èõ ö³í çà 2017 ð³ê, ùî 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíòà ³íäåêñàö³¿ 
íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
óã³äü, çåìåëü íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà ³íøèõ çåìåëü íå-
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàñòîñîâóºòüñÿ 
³ç çíà÷åííÿì 100 â³äñîòê³â.

Êîåô³ö³ºíò ³íäåêñàö³¿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè 
çåìåëü çàñòîñîâóºòüñÿ êóìóëÿòèâíî çàëåæíî â³ä äàòè 
ïðîâåäåííÿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü. 
Êîåô³ö³ºíòè ³íäåêñàö³¿ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè 
çåìåëü ñòàíîâëÿòü: 1996 ð³ê – 1,703, 1997 ð³ê – 1,059, 
1998 ð³ê – 1,006, 1999 ð³ê – 1,127, 2000 ð³ê – 1,182, 
2001 ð³ê – 1,02, 2005 ð³ê – 1,035, 2007 ð³ê – 1,028, 
2008 ð³ê – 1,152, 2009 ð³ê – 1,059, 2010 ð³ê – 1,0, 

2011 ð³ê – 1,0, 2012 ð³ê – 1,0, 2013 ð³ê – 1,0, 2014 ð³ê – 
1,249, 2015 ð³ê – 1,433 (êð³ì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü) 
òà 1,2 äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü (ð³ëëÿ, ïåðåëîãè, 
ñ³íîæàò³, ïàñîâèùà, áàãàòîð³÷í³ íàñàäæåííÿ), 2016 
ð³ê – äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü (ð³ëëÿ, ïåðåëîãè, 
ñ³íîæàò³, ïàñîâèùà, áàãàòîð³÷í³ íàñàäæåííÿ) – 1,0, äëÿ 
çåìåëü íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ – 1,06. 
Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëü çà 2002, 2003, 
2004 òà 2006 ðîêè íå ³íäåêñóâàëàñÿ.

Çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíòà ³íäåêñàö³¿ íîðìàòèâíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü, çåìåëü 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà ³íøèõ çåìåëü íåñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ çà 2017 ð³ê ñòàíîâèòü 1,0.

Äîäàòîê 2
Ïåðåë³ê öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ 

ïîñëóã ì. Êèºâà:
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ì. Êèºâà 
Àäðåñà: 02081, ì. Êè¿â, Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 19-á 
Òåë.: (044) 202-60-38, (044) 202-60-39
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Ãîëîñ³¿âñüêî¿ 

ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àäðåñà: ì.Êè¿â, ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42
Òåë.: (044) 281-66-66, (044) 281-66-64
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Äàðíèöüêî¿ 

ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àäðåñà: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Ñ.Îë³éíèêà, 21
Òåë. (044) 565-00-11
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Äåñíÿíñüêî¿ 

ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àäðåñà: 02660, ì. Êè¿â, ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 29

Òåë. (044) 546-99-00
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Äí³ïðîâñüêî¿ 

ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Áàæîâà, 11/8
Òåë. (044) 559-30-25
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Îáîëîíñüêî¿ 

ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àäðåñà: ì. Êè¿â ïðîñïåêò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 57 
Òåë. (044) 485-22-74
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Ïå÷åðñüêî¿ 

ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë. Ìèõàéëà Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâ-

ëåíêà, 15 
Òåë. (044)280-41-97
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Ïîä³ëüñüêî¿ 

ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àäðåñà: ì. Êè¿â, Êîíñòÿíòèí³âñüêà, 9/6
Òåë.: (044) 425-42-44, (044) 482-55-41
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Ñâÿòî-

øèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àäðåñà: 03115 ì.Êè¿â, ïð-ò Ïåðåìîãè, 97
Òåë. (044) 424-01-08
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã 

Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿

Àäðåñà: 03020, ì.Êè¿â, ïð. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41 
Òåë. (044) 207-09-68
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Øåâ÷åí-

ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 24 
Òåë.: (044) 278-71-60, (044) 226-31-97

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ 
âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ 

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (Çàìîâíèê) òà ÒÎÂ "Ïðîåêòí³ ñèñòåìè 
ËÒÄ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó 
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèö³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà 
Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ (ÄÏÒ) â ìåæàõ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ïðîñï. Ëîáàíîâ-
ñüêîãî òà Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî 
äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³».

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé 
ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, 
áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó òåðèòîð³¿, îðãàí³çàö³ºþ äâîð³âíåâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè, â³äíîâëåííÿ 
åêîñèñòåìè «âåðõíüîãî» òà «íèæíüîãî» êàñêàä³â Ñîâñüêèõ îçåð âçäîâæ ð. Ñîâêà, 
âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â ðîçì³ùåííÿ æèòëà ç íîðìàòèâíèì áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñî-
ö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðèâåäåííÿ äî ëàäó «íèæíüîãî» êàñêàäó Ñîâñüêèõ ñòàâê³â øëÿõîì 
ñòâîðåííÿ ïàðêîâî¿ çîíè ç îçåðàìè; î÷èùåííÿ ð. Ñîâêè øëÿõîì áóä³âíèöòâà î÷èñíèõ 
ñïîðóä; ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, à ñàìå çàêëàäåííÿ ç ìàêñèìàëüíîþ 
øèðèíîþ ÷åðâîíèõ ë³í³é ï³ä áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ'ÿçêè çàãàëüíîì³ñüêîãî 
çíà÷åííÿ â äâîõ ð³âíÿõ ì³æ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà òà ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî; ñòâîðåííÿ 
ïðîêîëó ì³æ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêîþ òà ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóê-
òóðè øëÿõîì ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó 
– º îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî 
ñåðåäîâèùà íà äàí³é òåðèòîð³¿.

Íà ñüîãîäí³ «íèæí³é» êàñêàä Ñîâñüêèõ ñòàâê³â ÿâëÿº ñîáîþ çàíåäáàíó, åêîëîã³÷-
íîíåáåçïå÷íó òåðèòîð³þ (êîëèøí³é ðàäãîñï «Ñîâêè» ïî âèðîùóâàííþ ðèáè). Òåïåð, 
êîëè ãîñïîäàðñòâî çàíåïàëî, ñòàâêè í³õòî íå çàðèáëþº, à îñòàíí³ 20 ðîê³â – ïðàêòè÷íî 
³ íå î÷èùàº. ßê íàñë³äîê — ñòàâêè «íèæíüîãî» êàñêàäó ïðàêòè÷íî ïðèïèíèëè ñâîº 
³ñíóâàííÿ — çàìóëèëèñÿ ³ ïîðîñëè î÷åðåòîì, ð³âåíü âîäè ì³í³ìàëüíèé. Â îçåðàõ 
ïëàâàº ñì³òòÿ, ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè, ãíèº äåðåâèíà. Êð³ì öüîãî, â³äíîñíî â³äñóòíîñò³ 
î÷èñíèõ ñïîðóä, äàíà òåðèòîð³ÿ äóæå çàáðóäíåíà, òàê ÿê ³ñíóþ÷³ ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ 
ñêèäàþòü â³äõîäè íà òåðèòîð³þ ïðîåêòóâàííÿ. Ð³÷êà Ñîâêà º íàéá³ëüøîþ ïðèòîêîþ 
ð³÷êè Ëèá³äü, ùî òàêîæ çíàõîäèòüñÿ â çàíåäáàíîìó ñòàí³ òà ïîòðåáóº î÷èùåííÿ. Íà 
òåðèòîð³¿ çíàõîäèòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü òîðôó, ùî ïîòðåáóº âèâîçó òà ðåêóëüòèâàö³¿.

Ïëàíóâàëüíèìè ð³øåííÿìè ÄÏÒ çàïðîïîíîâàíî íà ÷àñòèí³ òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî 
ðàäãîñïó «Ñîâêè» ðîçòàøóâàòè êîìïëåêñíó áàãàòîïîâåðõîâó æèòëîâó çàáóäîâó ç 
â³äïîâ³äíîþ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîþ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ òà 
áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ ç êàðäèíàëüíîþ ðåîðãàí³çàö³ºþ åêîñèñòåìè, ç ðîçì³ùåííÿì 
ïàðêîâî¿ çîíè, â³äíîâëåííÿì îçåð âçäîâæ ðóñëà ð³÷êè Ñîâêè ç³ ñòâîðåííÿì àêâàòîð³¿ 
äëÿ â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ.

Â³äïîâ³äíî öüîãî ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè ÄÏÒ:
1. Âèçíà÷åíî ðîçì³ùåííÿ 3 äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â: 2 ïðèáóäîâàíèõ ïðî-

åêòíîþ ïîòóæí³ñòþ 70 ì³ñöü êîæíèé òà 1 îêðåìî ðîçòàøîâàíîãî ïðîåêòíîþ ïîòóæí³ñòþ 
100 ì³ñöü, ùî çàäîâîëüíèòü áëèçüêî 80 % ðîçðàõóíêîâî¿ ïîòðåáè ïåðñïåêòèâíîãî 
íàñåëåííÿ. Êð³ì òîãî, çàïðîïîíîâàíî âëàøòóâàííÿ ïðèì³ùåíü äëÿ òèì÷àñîâîãî 
ïåðåáóâàííÿ ä³òåé çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ 40 ì³ñöü, ùî äîçâîëèòü ïîâí³ñòþ çàäî-
âîëüíèòè ïîòðåáó ïåðñïåêòèâíîãî íàñåëåííÿ â ì³ñöÿõ â ÄÍÇ.

2. Ðîçì³ùåííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ç ïðîåêòíîþ ïîòóæí³ñòþ 990 ì³ñöü (33 
êëàñè), ùî â³äïîâ³äàº ðîçðàõóíêîâèì ïîòðåáàì ïåðñïåêòèâíîãî æèòëîâîãî óòâîðåííÿ. 
Òåðèòîð³ÿ øêîëè ðîçì³ùóºòüñÿ ðàçîì ç³ ñïîðòèâíèìè ìàéäàí÷èêàìè, êîòð³ îäíî÷àñíî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê øêîëîþ òàê ³ ìåøêàíöÿìè ì³êðîðàéîíó â ð³çíèé ÷àñ äîáè.

 Ïëàíóâàëüíà ñòðóêòóðà ïðîåêòó ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ íîâî¿ êâàðòàëüíî¿ 
æèòëîâî¿ çàáóäîâè ç íàéá³ëüø êîìôîðòíîþ ñèòóàö³ºþ äëÿ ïðîæèâàííÿ ëþäèíè òà 
ñïðèÿº ñòâîðåííþ áëàãîóñòðîºíîãî âíóòð³øíüîêâàðòàëüíîãî ïðîñòîðó.

Çàãàëüíî¿ ïëîù³ âáóäîâàíèõ æèòëîâèõ òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü äîñòàòíüî äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ çã³äíî òàáë. Â.1 
ÄÁÍ Á.1.1-14:2012. Êð³ì îñíîâíèõ íåîáõ³äíèõ óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ, 
ó âáóäîâàíèõ òà ïðèáóäîâàíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ ðîçòàøîâàí³ îô³ñè òà ïî-
ë³êë³í³êà ì³êðîðàéîííîãî çíà÷åííÿ.

Ç ï³âí³÷íî-çàõ³äíî¿ ñòîðîíè òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ âçäîâæ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ 
çàïðîåêòîâàíî ãðóïó æèòëîâèõ 12-22 ïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç³ ñòèëîáàòíîþ 
÷àñòèíîþ ç îäíèì îêðåìî ðîçòàøîâàíèì òà äâîìà ïðèáóäîâàíèìè äèòÿ÷èìè äî-
øê³ëüíèìè çàêëàäàìè. 

Ç ï³âäåííî¿ ñòîðîíè ä³ëÿíêè ïðîåêòóâàííÿ âçäîâæ ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî çàïðî-
åêòîâàíî ãðóïà æèòëîâèõ áóäèíê³â 12-23 ïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç³ ñòèëîáàòíîþ 
÷àñòèíîþ, çàãàëüíîîñâ³òíüîþ øêîëîþ òà ñïîðòèâíå ÿäðî ì³êðîðàéîííîãî çíà÷åííÿ.

Ï³ä'¿çäè äî æèòëîâèõ áóäèíê³â ïëàíóºòüñÿ çä³éñíþâàòè ç äóáëåð³â â³ä 
ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿. Ñìóãè ðîçãîíó òà ãàëüìóâàííÿ âðà-
õîâàí³ ïðè â'¿çäàõ òà âè¿çäàõ ç ïðîåêòíîãî êîìïëåêñó.

Âñÿ ³íøà òåðèòîð³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ ðåàá³ë³òàö³þ åêîñèñòåìè òà ñòâîðåííÿ ïàðêîâî¿ 
çîíè ïëîùåþ á³ëÿ 10 ãåêòàð³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, òåðèòîð³þ ïàðêîâî¿ çîíè ïëàíóºòüñÿ 
óëàøòóâàòè ñóì³ñíî ç êàñêàäíèì îçåðíèì êîìïëåêñîì âçäîâæ ðóñëà ð³÷êè Ñîâêè. 
Âñ³ ð³âí³ ç'ºäíóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ïàíäóñàìè òà ñõîäàìè. 

Â³äíîñíî òðàíñïîðòíîãî çàáåçïå÷åííÿ ç³ ñõîäó íà ìåæ³ ÄÏÒ îðãàí³çîâóºòüñÿ 
íîâà âóëèöÿ Ïðîåêòíà, ùî ç'ºäíóº òðàíñïîðòíó ìàã³ñòðàëü çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà-
÷åííÿ – ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî ç âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêîþ.

 Îñíîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè

 ¹ 
ï/ï Íàçâà ïîêàçíèê³â Îäèíèöÿ 

âèì³ðó

Çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â

²ñíóþ÷èé 
ñòàí

Åòàï â³ä 3 
ðîê³â äî 7 

ðîê³â

Åòàï â³ä 
15 ðîê³â 

äî 20 
ðîê³â

1 2 3 4 5 6

1. Òåðèòîð³ÿ

Òåðèòîð³ÿ â ìåæàõ ïðî-
åêòó ãà / % 36,01 / 

100,00
36,01 / 
100,00

36,01 / 
100,00

ó òîìó ÷èñë³:

1.1. – æèòëîâà çàáóäîâà ó 
òîìó ÷èñë³: » 0,10 / 0,28 8,66 / 

24,04
8,66 / 
24,04

à) êâàðòàëè ñàäèáíî¿ 
çàáóäîâè » 0,10 / 0,28 0,10 / 0,28 0,10 / 0,28

á) êâàðòàëè áàãàòîêâàð-
òèðíî¿ çàáóäîâè (ç óðàõó-
âàííÿì ãóðòîæèòê³â)

» – 8,56 / 
23,77

8,56 / 
23,77

1.2.

– ä³ëÿíêè óñòàíîâ ³ 
ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâó-
âàííÿ (êð³ì ï³äïðèºìñòâ ³ 
óñòàíîâ ì³êðîðàéîííîãî 
çíà÷åííÿ)

» – 0,12 / 0,33 0,12 / 0,33

1.3.
– çåëåí³ íàñàäæåííÿ (êð³ì 
çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³êðî-
ðàéîííîãî çíà÷åííÿ)

» 5,74 / 
15,93

6,94 / 
19,28

6,94 / 
19,28

1.4.
– âóëèö³, ïëîù³ (êð³ì 
âóëèöü ì³êðîðàéîííîãî 
çíà÷åííÿ)

» 16,06 / 
44,61

16,20 / 
44,98

16,20 / 
44,98

1.5.

Òåðèòîð³¿ (ä³ëÿíêè) çàáó-
äîâè ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ 
(ä³ëîâî¿, âèðîáíè÷î¿, 
êîìóíàëüíî-ñêëàäñüêî¿, 
êóðîðòíî¿, îçäîðîâ÷î¿ 
òîùî)

» 0,72 / 2,01 0,78 / 2,17 0,78 / 2,17

1.6. – ³íø³ òåðèòîð³¿ » 13,38 / 
37,17 3,31 / 9,18 3,31 / 9,18

2. Íàñåëåííÿ

2.1. ×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ, 
âñüîãî ó òîìó ÷èñë³: òèñ. îñ³á 0,003 7,726 7,726

– ó ñàäèáí³é çàáóäîâ³ » 0,003 0,003 0,003

– ó áàãàòîêâàðòèðí³é 
çàáóäîâ³ (ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â)

» – 7,723 7,723

2.2. Ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ 
(ðîçðàõóíêîâà) ëþä./ãà 30 416 416

ó òîìó ÷èñë³:

– ó ñàäèáí³é çàáóäîâ³ » 30 30 30

– ó áàãàòîêâàðòèðí³é 
çàáóäîâ³ (ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â)

» – 418 418

3. Æèòëîâèé ôîíä

3.1. Æèòëîâèé ôîíä, âñüîãî ó 
òîìó ÷èñë³:

òèñ. ì2 
çàãàëü-

íî¿ ïëîù³
0,183 283,983 283,983

– ñàäèáíèé òèñ. ì2

%
0,183 

100,00
0,183 
0,06

0,183 
0,06

– áàãàòîêâàðòèðíèé » – 283,80 
99,94

283,80 
99,94

3.2. Ñåðåäíÿ æèòëîâà çàáåç-
ïå÷åí³ñòü ó òîìó ÷èñë³: ì2/ëþä. 60,97 36,76 36,76

– ó ñàäèáí³é çàáóäîâ³ » 60,97 60,97 60,97

– ó áàãàòîêâàðòèðí³é 
çàáóäîâ³ (ç óðàõóâàííÿì 
ãóðòîæèòê³â)

» – 36,75 36,75

3.3. Âèáóòòÿ æèòëîâîãî ôîíäó
òèñ. ì2 
çàãàëü-

íî¿ ïëîù³
– – –

3.4. Æèòëîâå áóä³âíèöòâî, 
âñüîãî: » – 283,60 283,60

ó òîìó ÷èñë³ çà âèäàìè:
êâàðòèðà 
(áóäèí-

ê³â)
– 2970 2970

– ñàäèáíà çàáóäîâà (îä-
íîêâàðòèðíà çàáóäîâà)

òèñ. ì2 
áóäèíê³â – – –

– áàãàòîêâàðòèðíà çà-
áóäîâà » – 283,60 283,60

³ç íå¿:

– ìàëîïîâåðõîâà (1-3 
ïîâåðõè) » – – –

– ñåðåäíüîïîâåðõîâà 
(4-5 ïîâåðõ³â) » – – –

– áàãàòîïîâåðõîâà (6 
ïîâåðõ³â òà âèùå) » – 283,60 283,60

ó òîìó ÷èñë³ ïîâåðõ³â:

-6-9 » – – –

– 10 ³ âèùå » – 283,60 283,60

3.5.

Æèòëîâå áóä³âíèöòâî 
çà ðàõóíîê ïðîâåäåííÿ 
ðåñòðóêòóðèçàö³¿ âèðîá-
íè÷èõ òåðèòîð³é

òèñ. ì2 – – –

4. Óñòàíîâè òà ï³äïðèºìñòâà 
îáñëóãîâóâàííÿ

4.1. Äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè ì³ñöü – 280* 280*

4.2. Çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè ó÷í³â – 990 990

4.3. Ñòàö³îíàðè (ë³êàðí³) óñ³õ 
òèï³â ë³æîê – – –

4.4.

Ïîë³êë³í³êè  àìáóëàòîð³¿, 
äèñïàíñåðè áåç ñòàö³î-
íàðó.  Êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ

â³äâ. çà 
çì³íó – 200 200

4.5. Ñïîðòèâí³ çàëè çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ

ì2 ïëîù³ 
ï³äëîãè – – –

4.6.
Â³äêðèò³ ïëîùèíí³ ñïîðó-
äè ó æèòëîâîìó êâàðòàë³ 
(ì³êðîðàéîí³)

ãà – – –

4.7.

Ïðèì³ùåííÿ äëÿ ô³çêóëü-
òóðíî-îçäîðîâ÷èõ çàíÿòü 
ó æèòëîâîìó êâàðòàë³ 
(ì³êðîðàéîí³)

ì2 çàã. 
ïëîù³ – 600 600

4.8. Á³áë³îòåêè
òèñ. 

îäèí. 
çáåð³ã.

– – –

4.9. Ìàãàçèíè íåïðîäîâîëü÷³ ì2 òîðã. 
ïëîù³ 536,16 836,16 836,16

4.10. Ìàãàçèíè ïðîäîâîëü÷³ ì2 òîðã. 
ïëîù³ – 700 700

4.11. Ï³äïðèºìñòâà ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ ì³ñöü – 70 70

4.12. Óñòàíîâè ïîáóòîâîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ

ðîá. 
ì³ñöü – 17 17

4.13. Îçäîðîâ÷³ óñòàíîâè ì³ñöü – – –

4.14.
Ïðèì³ùåííÿ äëÿ êóëü-
òóðíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè ç 
íàñåëåííÿì

ì2 çàã. 
ïëîù³ – 600 600

4.15. Ô³ë³¿ â³ää³ëåííÿ áàíê³â ì2 íîðì. 
ïëîù³ – 200 200

4.16. Â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó ì2 çàã. 
ïëîù³ – 380 380

4.17. Îô³ñíî-ä³ëîâ³ çàêëàäè ðîá. 
ì³ñöü – 3124 3124

ì2 – 46866 46866

5.
Âóëè÷íî-äîðîæíÿ  
ìåðåæà òà ì³ñüêèé ïàñà-
æèðñüêèé òðàíñïîðò 

5.1
Ïðîòÿæí³ñòü âóëè÷íî-äî-
ðîæíüî¿ ìåðåæ³, âñüîãî 
(³ñíóþ÷à, áóä³âíèöòâî); 

êì 2,45 2,73 2,84

ó òîìó ÷èñë³: 

– ìàã³ñòðàëüí³ âóëèö³ çà-
ãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ » 1,08 1,37 1,38

– ìàã³ñòðàëüí³ âóëèö³ 
ðàéîííîãî çíà÷åííÿ » 1,15 1,15 1,15

Ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ 
ðîçâ’ÿçîê ó ð³çíèõ ð³âíÿõ  – – 1

5.2
Ê³ëüê³ñòü ï³äçåìíèõ òà 
íàäçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ 
ïåðåõîä³â 

îä. 1 3 4

5.3 Ù³ëüí³ñòü âóëè÷íî-äî-
ðîæíüî¿ ìåðåæ³, âñüîãî: êì/êì2 3,40 3,79 4,10

ó òîìó ÷èñë³: 

– ìàã³ñòðàëüíî¿ ìåðåæ³ » 3,09 3,49 3,68

5.4

Ïðîòÿæí³ñòü ë³í³é íà-
çåìíîãî ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó (ïî îñÿõ 
âóëèöü) âñüîãî: 

êì 2,23 2,51 2,65

ó òîìó ÷èñë³: 

– òðîëåéáóñ » 1,08 1,08 1,08

– àâòîáóñ » 1,15 1,43 2,51

– ìàðøðóòíå òàêñ³ » 2,23 2,51 2,65

5.5

Ù³ëüí³ñòü ìåðåæ³ íà-
çåìíîãî ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó (ïî îñÿõ 
âóëèöü)

êì/êì2 3,09 3,49 3,68

5.6
Ãàðàæ³ äëÿ ïîñò³éíîãî 
çáåð³ãàííÿ ëåãêîâèõ 
àâòîìîá³ë³â.

ì/ì – 3 500 3 500

5.7
Ãàðàæ³ äëÿ òèì÷àñîâîãî 
çáåð³ãàííÿ ëåãêîâèõ 
àâòîìîá³ë³â

ì/ì – – –

5.8

Â³äêðèò³ àâòîñòîÿíêè äëÿ 
ïîñò³éíîãî (òèì÷àñîâî-
ãî) çáåð³ãàííÿ ëåãêîâèõ 
àâòîìîá³ë³â.

ì/ì 15 (–) 15 
(338)

– 
(338)

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî 
òà Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ìàòèìå ïîçèòèâíèé âïëèâ íà 
ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå çà óìîâè äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèìè ïàðàìåòð³â 
ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà íîðì ñàí³òàðíèõ ïðàâèë ïëàíó-
âàííÿ ³ çàáóäîâè òåðèòîð³¿ òåðèòîð³ÿ, ïîêðàùàòüñÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³ òà æèòëîâ³ 
óìîâè íàñåëåííÿ.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè – Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòó-
âàëüíèê – ÒÎÂ "Ïðîåêòí³ ñèñòåìè ËÒÄ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, 
ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîç-
ì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà 
àäðåñîþ ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ 
www.kga.gov.ua.

Îçíàéîìëåííÿ ç òîìàìè ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³-
ðîâîãðàäñüêî¿, ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî òà Ïðîåêòíî¿ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà â³äáóâàºòüñÿ â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, 3 ïîâåðõ, êàá. 307 ùîâ³âòîðêà ç 14.00 äî 17.00 òà ùîï’ÿòíèö³ 
ç 10.00 äî 13.00.

Ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ – 30 äí³â 
ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 21. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³» ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç 
çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì 
³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ 
íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. 

Ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ ìàþòü áóòè îá´ðóíòîâàí³ â ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ çàêî-
íîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â 
³ ïðàâèë òà íàäàâàòèñÿ ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
Ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìàþòü 

ïðàâî íàäàâàòè:
– ïîâíîë³òí³ ä³ºçäàòí³ ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿, ùîäî ÿêî¿ 

ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
– þðèäè÷í³ îñîáè, îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿, äëÿ 

ÿêî¿ ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
– âëàñíèêè òà êîðèñòóâà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿, ùîäî 

ÿêî¿ ðîçðîáëÿºòüñÿ äîêóìåíòàö³ÿ, òà íà ñóì³æí³é ç íåþ; 
– ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ 

íà â³äïîâ³äíó òåðèòîð³þ;
– íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, äåïóòàòè â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä.
Ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ ï³äëÿãàþòü ðåºñòðàö³¿ îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ òà ðîçãëÿäàþòüñÿ ðîçðîáíèêîì ³ çàìîâíèêîì ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê.

 Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ 
òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê – 1 ì³ñÿöü ç 
ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ïîñàäîâ³ îñîáè, â³äïîâ³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é: Çàé÷åíêî Ò.Â., 
Òèòàðåíêî Î.Ë.
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Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

З нагоди Дня Соборності в мерії вручали 
державні нагороди

125 будинків бажають взяти участь у програмі 
з енергозбереження «70/30»

Підземка поповниться 
турнікетами для оплати 
банківською карткою

У ПОНЕДІЛОК перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник 
вручив киянам державні нагороди 
з нагоди Дня Соборності України. 

«Сьогодні, коли ми відзнача-
ємо День Соборності України, її 
найкращі сини та доньки б’ються 
на передовій в ім’я єдності нашої 
держави. Представники різних 
регіонів, які розмовляють як 
українською, так і російською 
мовами, проливають кров за 
цілісність кордонів Батьківщи-
ни. Ще ніколи в новітній історії 
України це свято не було напо-
внено таким трагічним, але й 
водночас героїчним змістом. 
Ми віримо у сильну державу, 
почуття Соборності є часткою 
нашого життя і нашого серця. 
Це – основа національного життя 
України і опора нашої політич-
ної нації», – зазначив Микола 

Поворозник.  Він зауважив, що 
до нагород представлені сто-
личні вчителі, викладачі, лікарі, 

тренери, активісти громадських 
організацій, багатодітні матері, 
волонтери 

РЕФОРМА у сфері ЖКГ пови-
нна будуватися на основі прин-
ципу залучення людей до процесу 
управління будинком та надання 
посильних можливостей для по-
кращення його технічного стану. 
З цією метою в столиці діє низка 
ефективних програм, зокрема, 
«70/30», яка допомагає киянам 
не лише відремонтувати житло, 
а й значно скоротити витрати на 
компослуги. Про це в ефірі каналу 

«112 Україна» заявив заступник 
голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Також Київ втілює механізм 
«теплих кредитів», укладення 
ЕСКО-договорів у житловому сек-
торі, міська влада надає допомо-
гу мешканцям при встановленні 
систем охорони обладнання в 
будинку тощо. 

«В Києві ми втілюємо ці прин-
ципи в форматі міської програми 
співфінансування капремонтів та 

заходів з енергозбереження «70/30». 
Суть в тому, що столиця оплачує 70% 
вартості робіт, а мешканці мають 
зібрати 30%. За останні три роки 
кияни інвестували понад 65 млн грн 
в технічні заходи у своїх будинках, 
оскільки тема енергозбереження є 
значним стимулом для людей: вони 
суттєво економлять на опаленні, 
електриці, вартості гарячої води 
тощо», – сказав Петро Пантелеєв. 

Він зауважив, що вже на цей 
рік місто отримало 125 заявок 
від ОСББ та ЖБК. Найбільш за-
требуваними видами робіт є мо-
дернізація теплопунктів, ремонт 
систем теплопостачання в будинку, 
заміна вікон та дверей, утеплення 
фасадів та покрівель тощо. 

«Але програма «70/30» також 
доступна і для будинків, де ОСББ 
або ЖБК ще не створені. У 2017 
році шість житлових будинків 
уклали договори на проведення 
ремонтів з КП «Київжитлоспецек-
сплуатація», – сказав заступник 
голови КМДА 

ЩЕ 12 ТУРНІКЕТІВ із можли-
вістю оплати проїзду банківською 
карткою запрацюють у столичній 
підземці до кінця січня. Зокрема 
по два на станціях метро «Героїв 
Дніпра», «Мінська», «Оболонь», 
«Петрівка» та «Контрактова пло-
ща». І ще по одному – на «Тараса 
Шевченка» та «Поштовій площі». 
У лютому перелік планується по-
повнити станцією «Олімпійська». 

Нагадаємо, що у 2015 році ки-
ївський метрополітен став 5-м 
у світі, де можна оплатити про-
їзд безконтактною банківською 
карткою через турнікет. Тепер 
пасажири використовують по-
слугу в середньому 40 000 разів 
щодня. 

Окрім цього, на жовтих тур-
нікетах у звичайному режимі 
можна скористатися будь-якою 
іншою карткою: проїзним, Карт-
кою киянина, телефоном із до-
датком Android Pay чи карткою 
метро. Використання електро-
нних засобів оплати заощаджує 
пасажирам кошти, а також час. 

Для уточнень щодо роботи 
турнікетів чи у разі, якщо не 
спрацювала будь-якого виду 
картка, можна звертатися до 
сервісних центрів, які працюють з 
8.00 до 19.00 щодня у вестибюлях 
станцій: «Майдан Незалежнос-
ті», «Дарниця» (новий вихід), 
«Дорогожичі», «Політехнічний 
інститут» 

Якою буде виплата 
по безробіттю? 

Громадські організації киян- ветеранів АТО 
об’єднують зусилля 

ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» в Київському міському центрі 
зайнятості, щоб дізнатися, якою буде виплата по безробіттю та 
тривалість виплат, потрібно точно знати статтю звільнення, розмір 
заробітної плати за 12 останніх місяців, що передують безробіттю, 
з якої сплачено страхові внески та страховий стаж. 

На розмір допомоги по безробіттю впливає середньоденна за-
робітна плата та страховий стаж. А саме: 
  до 2 років – 50 відсотків; 
  від 2 років до 6 років – 55 відсотків; 
  від 6 років до 10 років – 60 відсотків; 
  понад 10 років – 70 відсотків. 
Допомога по безробіттю виплачується в залежності від тривалості 

безробіття у відсотках до визначеного розміру: 
  перші 90 календарних днів – 100 відсотків; 
  протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків; 
  у подальшому – 70 відсотків. 
Наприклад: людина має 2 роки страхового стажу, тобто вона 

має право отримувати 50 відсотків від середньої заробітної плати, 
і отримувала заробітну плату у розмірі 4 тис. грн. Це означає, що 
середньоденний розмір допомоги буде розраховуватись з 2 тис. 
грн (2 тис./ 31 день = 64,51), отже, середньоденна виплата допомоги 
складатиме 64,51 – це 100 відсотків, маємо 2 тис. грн на місяць. Тож 
перші 90 календарних днів людина буде отримувати 2 тис. (64,51 
грн середньоденної), далі від ста відсотків (64,51 грн), протягом 
наступних 90 календарних днів – 80 відсотків, тобто – 51,60 грн (1,6 
тис.) а в подальшому 180 календарних днів – 70 відсотків – 45,15 грн 
(1,4 тис.). Тобто безробітний буде отримувати перші 90 календарних 
днів – 2 тис., наступні 90 календарних днів – 1600 грн, а останні 180 
днів – 1400 грн. 

«Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може переви-
щувати 360 календарних днів (для осіб передпенсійного віку (за 2 
роки до пенсії) – 720 календарних днів). Проте, залежно від статті 
звільнення, виплата допомоги по безробіттю може бути скорочена 
на 90 календарних днів», – зазначають у КМЦЗ 

ПРО ПИТАННЯ реальних змін в 
соціальній політиці Україні вете-
рани АТО говорять давно, але для 
системних та відповідальних рухів 
необхідно побудувати постійний 
діалог між інститутами громад-
ського формування ветеранів АТО 
та представниками місцевої влади 
й державними органами столиці. 

Саме 16 грудня 2017 року в 
Українському домі на «Форумі 
№1» 63-х громадських організацій 
більшістю голосів було висунуто рі-
шення про створення об’єднуючої 

Асоціації ветеранів АТО в м. Ки-
єві для єдиної координації вете-
ранської політики з державними 
органами та органами місцевими 
самоврядування столиці. 

Робоча група, сформована під 
час Форуму, запрошує 27 січня в 
Колонну залу КМДА голів громад-
ських ветеранських організацій 
або їх представників по довіре-
ності для проведення Установчих 
зборів ГС «Асоціація ветеранів 
війни, учасників АТО, членів сімей 
загиблих (померлих) та інвалідів 

війни м. Києва». Під час заходу 
проведуть вибори керівного складу 
організації. 

Відповідальні зміни у соціаль-
ному захисті ветеранів війни, ін-
валідів війни та родин загиблих 
вкрай необхідні столиці України. 

Установчі збори ГС «Асоціація 
ветеранів війни, учасників АТО, 
членів сімей загиблих (померлих) 
та інвалідів війни м. Києва» відбу-
дуться у суботу 27 січня 2018 року 
о 12.00 за адресою: вул. Хрещатик, 
36, Колонна зала КМДА, 2 поверх 
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