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Міський голова Дніпра Борис Філатов зауважив: 
у святковий день приділить більше уваги огляду 
інфраструктурних об'єктів, що нині зводяться у мі-
сті. Йдеться про відкриття нового тролейбусного 
маршруту на житломасив Сокіл, а також про будів-
ництво стадіону імені Петра Лайка та реконструк-
цію вул. Курчатова.

– Як у нас вже заведено, ми плануємо заходи 
на будь-який смак і для людей будь-якого віку. Всі 
локації з детальним розкладом можна знайти на 
сайті міськради. Що стосується міського голови, 
то цього року, крім питань, пов'язаних із участю 
у культурно-масових заходах, я вирішив зробити 
більший акцент саме на відвідання інфраструктур-
них об'єктів, що будуються. Слід дивитися у май-
бутнє, – зазначив Борис Філатов.

Мер також додав, що під час інспекцій планує 
провести низку перемовин із підрядниками. Свят-
кування Дня міста розпочнеться із відкриття тро-
лейбусної лінії на житломасив Сокіл. Далі прове-
дуть урочистості біля пам’ятника почесному грома-
дянину Дніпра Олександру Полю. Також із дев’я-
тої ранку на вул. Набережна Заводська (від вул. 
Павлова до вул. Кайдацький шлях) можна буде 
побачити фінал Кубка України з дрег-рейсінгу. По-
над 60 найсильніших спортсменів України долати-
муть дистанцію у 402 метри. Організатори очікують 
близько 15 тисяч глядачів.

А з 8.00 до 15.00 на Фестивальному причалі  
(вул. Січеславська набережна) відбудеться Укра-
їнський «Лазер-ран сіті тур-2018», в рамках якого 
пройде чемпіонат України з лазер-рану. Змагання  

є частиною великого проекту Міжнародного союзу су-
часного п’ятиборства (UIPM). Свої сили на дистанції 
з бігу та стрільби випробують понад 250 спорт сменів 
зі всієї України віком від 9 до 70 років.

Після цього на площі Героїв Майдану з 11.00 до 
11.40 можна буде побачити арт-проект «Битва хорів».  
У батлі зійдуться 13 колективів. Також об 11.00 тут 
пройде Всеукраїнський фестиваль духових ор-
кестрів Dnipro Spirit of orchestras, який розпочнеться 
масштабним дефіле військових оркестрів. Серед 
спеціальних гостей – колективи з Києва та Чернігова.

Наймасштабнішою подією стане Карнавальна 
хода І love Дніпро. Це – нова традиція святкування 
Дня міста. Вперше карнавал влаштували торік. Нині 
хода обіцяє бути рекордно масовою, адже разом із 
рухомими платформами вулицями середмістя про-
йдуть близько 10 тисяч людей. О 12.00 учасники ру-
шать за маршрутом: пр. Дмитра Яворницького – вул. 
Воскресенська – вул. Січеславська набережна – Фес-
тивальний причал. Під час карнавалу на майданчику 
біля Державного цирку відбудеться урочисте розгор-
тання величезного прапора міста розміром 12х18 м. 
Серед учасників ходи – байкери, ретроавтомобіліс-
ти, творчі та спортивні колективи, представники під-
приємств і організацій. Будуть і рухомі платформи.

Цього року започатковані призи (за кошти місь-
кого бюджету): 50 000 гривень – найкращій карна-
вальній колоні; 50 000 гривень – найкращій рухомій 
платформі, 10 000 гривень – за найкращий карна-
вальний костюм.

Також о 12.00 на Фестивальному причалі відбу-
деться відкритий чемпіонат світу зі стронгмену –  

Arnold Amateur Srongman World Championship-2019 
(USA). Головний рефері – найсильніша людина 
світу Василь Вірастюк. У чемпіонаті візьмуть участь 
представники Білорусі, Словаччини, Польщі,  
Латвії. У парку Сагайдак з 16.00 до 22.00 трива-
тиме рок-фестиваль DNIPRO ROCK-2018. Хед-
лайнер – відомий гурт Green Gray.

Також на Європейській площі з 14.00 до 22.00 від-
будеться Всеукраїнський фестиваль вуличного тан-
цю Street Dance Battle. На танцювальні битви з’їдуть-
ся близько 300 танцівників з різних міст України. 

Крім цього, під час гастрономічного фестивалю  
«Ай да еда!» планують встановити два рекорди. 
Це буде сендвіч-велетень розміром 9 кв. м. А ще зі 
120 різних наїдків і частувань тут створять триме-
трову тарілку закусок до пива. Також у День міста 
буде чимало дитячих програм і сімейних фестива-
лів із музикою, співами, кулінарними воркшопами 
та барбекю-батлом. А ще влаштують авіа- та вод-
не шоу. Ближче до вечора суботи святковий Дніпро 
порине у музичну атмосферу.

Так, о 17.00 на майданчику біля Державного ци-
рку виступить гурт Open Kids. О 18.00 на Театраль-
ному бульварі відбудеться ретро-концерт гурту 
Ottawan – французького диско-дуету, що на почат-
ку 1980-х років здобув популярність завдяки хітам 
«D.I.S.C.O.» і «Hands Up (Give Me Your Heart)». Уже 
о 20.00 на Фестивальному причалі співатиме гурт 
«СКАЙ», а о 21.00 на головну сцену міста вийде 
Тіна Кароль. Завершиться святковий вихідний вог-
няним шоу Fire show «Dnipro.ua». Воно відбудеть-
ся о 22.00 на Фестивальному причалі.

Цими вихідними Дніпро відзначатиме День міста. До свята у мерії 
підготували чимало заходів на будь-який смак. Загалом  
працюватимуть 19 локацій із фестивалями, змаганнями та концертами.  
У підвищеній готовності перебуватимуть комунальні служби  
та поліція. Подбали й про зручний рух громадського транспорту.

ЯК ДНІПРО СВЯТКУВАТИМЕ ДЕНЬ МІСТА
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ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ТРАНСПОРТУ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради інформує, що 29.08.2018 у приміщенні міської ради 
(каб. №227) відбувся конкурс з визначення Операторів – суб’єктів господарювання будь-якої форми власності, які здійснюватимуть обладнан-
ня і утримання майданчиків для паркування транспортних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста. 
За результатами його проведення конкурсна комісія визначила переможців.

ПЕРЕЛІК МАЙДАНЧИКІВ ТА ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
№
з/п Місцезнаходження майданчика для паркування Учасники конкурсу 1 2 3
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71. вул. Європейська (вул. Миронова), в районі буд. №№10–18А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
72. вул. Глинки, в районі буд. №№18–20 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
73. вул. Глинки, в районі буд. №12 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
74. вул. Глинки (від вул. М. Коцюбинського до вул. Харківської) ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
75. вул. Глинки, в районі буд. №2 (ТРК «Мост-Сіті-Центр») ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
76. вул. Харківська, в районі буд. №5 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
77. вул. Харківська, в районі буд. №15 (ТЦ «Кубометр») ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

78. вул. Князя В. Великого (вул. Плеханова),  
в районі буд. №№28–34 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

79. вул. Князя В. Великого (вул. Плеханова),  
в районі буд. №№15А–15Б ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

80. вул. Князя В. Великого (вул. Плеханова), в районі буд. №10А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
81. вул. Князя В. Великого (вул. Плеханова), в районі буд. №№7–9 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
82. вул. Князя В. Великого (вул. Плеханова), в районі буд. №3Д ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
83. вул. В. Липинського (вул. Ширшова), в районі буд. №№10–18 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
84. вул. Шолом-Алейхема, в районі буд. №№1–5 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
85. вул. Барикадна, в районі буд. №№13–15 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
86. вул. В. Вернадського (вул. Дзержинського), в районі буд. №1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
87. Пл. Успенська (пл. Д. Бєдного), в районі буд. №№5–7 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
88. Пл. Успенська (пл. Д. Бєдного), в районі буд. №1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

89. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №№54–58 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

90. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №№64–68 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

91. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса), 72А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

92. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №№99–111 (від Парку Л. Глоби до вул. Шмідта) ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

93. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №№85–93 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

94. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №№77–83 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

95. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №№67–71 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

96. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса), в районі буд. №57 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
97. вул. М. Грушевського (вул. К. Лібкнехта), в районі буд. №3 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
98. вул. С. Хороброго (вул. Чкалова), в районі буд. №№12–12А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

99. вул. С. Хороброго (вул. Чкалова), від вул. М. Грушевського вул. 
К. Лібкнехта) до вул. Троїцької (вул. Червоної) ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

100. вул. В. Мономаха (вул. Московська), в районі буд. №№5–9 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
101. вул. Магдебурзького права (вул. Гопнер), в районі буд. №№1–3 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

102. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса), буд. №100 (від вул. 
Княгині Ольги (вул. Горького) до вул. В. Чапленка (вул. Фрунзе) ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

103. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса), буд. №№102, 104 
(від вул. В. Чапленка (вул. Фрунзе) до вул. Пастера) ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

104. вул. Воскресенська (вул. Леніна), в районі буд. №№3–13 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
105. Пл. Троїцька (пл. Червона), в районі Свято-Троїцького собору ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
106. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса), буд. №№42–44 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
107. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса), буд. №№86–90 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
108. просп. Д. Яворницького, (просп. К. Маркса), буд. №106 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
109. вул. Привокзальна, буд. №4 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
110. вул. Пастера, в районі буд. №№6–10 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
111. вул. Шевченка, буд. №26 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
112. На під’їзді до Парку ім. Т. Г. Шевченка ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
113. вул. С. Хороброго (вул. Чкалова), в районі буд. №№25–31 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
114. просп. Гагаріна, в районі буд. №4А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
115. просп. Гагаріна, в районі буд. №№3–7 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

116. вул. Січеславська Набережна, в районі буд. №57А,  
АЗС «Юкон» ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

117. вул. Січеславська Набережна, в районі Фестивального причалу ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
118. вул. Січеславська Набережна, від буд. №39 до вул. Ливарної ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
119. вул. Січеславська Набережна, в районі буд. №37 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
120. вул. Січеславська Набережна, в районі буд. №35Б ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
121. вул. Січеславська Набережна, в районі буд. №29А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
122. вул. Січеславська Набережна, в районі буд. №27 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

123. вул. Січеславська Набережна, в районі моста на 
Монастирський острів ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

124. вул. Січеславська Набережна, в районі буд. №19А–20 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

125. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №75 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

126. вул. С. Хороброго (вул. Чкалова), на ділянці  
від вул. Короленка до вул. Троїцької ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

127. вул. Ламана (між Центральним мостом та будівлею Цирку) ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

128. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі Будинку профспілок ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

129. вул. Сімферопольська, в районі буд. №2 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
130. вул. Сімферопольська, в районі буд. №2К ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
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ОФІЦІЙНО 3

Власників вказаного майна з правовстановлюючими 
документами просимо у найкоротший термін 

звернутися до підприємства за адресою:  
м. Дніпро, вул. Короленка, 1 (3-й поверх) для вирішення 

питання подальшого розпорядження майном (ТС)

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
«БЛАГОУСТРІЙ МІСТА» ДНІПРОВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ БУЛО ВИЯВЛЕНО 
БЕЗХАЗЯЙНЕ МАЙНО (тимчасові споруди)

Адреса/назва Площа
вул. Янтарна, 81Б,  
кіоск «Якобс» 12,88

пров. Фестивальний, 5,  
кіоск без назви 14

вул. Робоча, 24,  
кіоск сірий без назви 6,3

вул. Робоча, 162,  
кіоск без назви 8,05

ж/м Тополя-1,  
5 кіоск без назви 14,7

ж/м Тополя-1,  
5 кіоск «Чернігівське» 8,8

вул. В. Макухи, 6,  
кіоск «Стеклопункт» 11,5

вул. Наримська, 82,  
кіоск коричневий без назви 9,36

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 12,78

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 9

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 4

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 7,62

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 16

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 6,25

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 20

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 16,1

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 9,3

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 6,3

вул. Комбрига Петрова, 6Б,  
торговельний майданчик 753,8

вул. Курчатова, 4,  
кіоск «Пиріжкова хата» 6,72

вул. Курчатова, 4,  
кіоск без назви 6,72

вул. В. Івасюка, 49А,  
кіоск синій 8,4

вул. С. Ковалевської, 51,  
маркет 128,52

Монастирський острів,  
літній майданчик 100

пр. П. Калнишевського, 6,  
кіоск «Семкі» 40,56

вул. Робоча, 22,  
кіоск «Лакомка» 12,71

вул. Новокримська, 1,  
кіоск «Пекарня комбінат» 22,4

вул. Новокримська, 1,  
павільйон сірий 17,34

вул. А. Барто, 17,  
кіоск «Роганський м’ясокомбінат» 18,4

пр. Мануйлівський, 11 а,  
кіоск «Ремонт взуття» 6,25

пр. Мануйлівський, 11 а, літній майданчик 28
вул. Каруни, 16,  
кіоск «Хлібозавод №5» 8,58

вул. Терещенківська, 4, кіоск білий 10,66
пр. Миру, 59,  
кіоск коричневий 11,09

вул. Космічна, 13 к,  
металева споруда 147

вул. Новоорловська, 10,  
кіоск коричневий 6,3

вул. Гаванська, 9 15,75

вул. Гаванська, 9 15,75
вул. Спогадів, 229,  
кіоск «Морозиво на різний смак» 13,76

вул. Каруни, 49,  
кіоск «Хлібозавод №5» 4

вул. Магдалинівська, 1 б, кіоск 10,38

– головного спеціаліста відділу контролю та 
аналітичної роботи управління по роботі зі звер-
неннями громадян Дніпровської міської ради

ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ:
– повна вища освіта відповідного професійного спряму-

вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем ма гістра, спеціа-
ліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах місце-
вого самоврядування (державній службі) на посаді про-
відного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи  
за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; 

– вільне володіння державною мовою;
– знання основних принципів роботи на комп’ютері.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ  
У КОНКУРСІ, ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:

– заяву на участь у конкурсі;
– особову картку за формою П2-ДС;
– фото розміром 3х4 см;
– документи про освіту, присвоєння вченого звання, прису-

дження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;
– копію паспорта; 
– ідентифікаційний код;
– військовий квиток (для військовозобов’язаних);
– декларацію про майно, доходи, витрати і  

зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік;
– письмову згоду на обробку персональних даних. 

– провідного спеціаліста відділу з організації роз-
гляду звернень громадян управління по роботі зі 
зверненнями громадян Дніпровської міської ради

ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ:
– повна вища освіта відповідного професійного спряму-

вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа-
ліста;

– стаж роботи за фахом на службі в органах міс-
цевого самоврядування (державній службі) не менше  
1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 2 років;

– вільне володіння державною мовою;
– знання основних принципів роботи на комп’ютері.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ  
У КОНКУРСІ, ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:

– заяву на участь у конкурсі;
– особову картку за формою П2-ДС;
– фото розміром 3х4 см;
– документи про освіту, присвоєння вченого звання, прису-

дження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;
– копію паспорта; 
– ідентифікаційний код;
– військовий квиток (для військовозобов’язаних);
– декларацію про майно, доходи, витрати і  

зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік;
– письмову згоду на обробку персональних даних. 

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДПОВІДНО ДО СТ. 10 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів:  
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 75, кімн. 615. Довідки за тел. 744-25-93.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ 
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДПОВІДНО ДО СТ. 10 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СЛУЖ-
БУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення вакантних посад:

– Заступник начальника головного архітектур-
но-планувального управління з питань  
забудови міста. 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ:
– повна вища освіта у сфері архітектури, містобудування 

або правознавства за освітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста; 

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування та державній службі на керівних посадах не 
менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах 
в інших сферах управління або комунальних підприємствах 
міської ради не менше 3 років;

– вільне володіння державною мовою;
– знання основних принципів роботи комп’ютера та від-

повідних програмних засобів.
– Головний спеціаліст сектору моніторингу 
інженерної інфраструктури відділу  
Служби містобудівного кадастру головного 
архітектурно-планувального управління.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ:
– повна вища освіта відповідного професійного спряму-

вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа-
ліста; 

– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування або державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 3 років;

– вільне володіння державною мовою;
– знання основних принципів роботи комп’ютера та від-

повідних програмних засобів.
ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ  
У КОНКУРСІ, ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:

– заяву на участь у конкурсі;
– особову картку за формою П2-ДС з додатками;
– 2 фото розміром 3х4 см;
– документи про освіту, присвоєння вченого звання, прису-

дження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;
– копію документа, який посвідчує особу;
– ідентифікаційний код;
– військовий квиток (для військовозобов’язаних);
– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному 
Законом України «Про запобігання корупції»;

– письмову згоду на обробку персональних даних.
Документи приймаються протягом тридцяти кален-

дарних днів від дня опублікування  
оголошення за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницько-

го, 75, кімн. 46, довідки по тел. 744-61-22.

Повідомлення співвласникам багатоквартирного житлового будинку  
по вул. Європейській, 7а та всім, кого це стосується, власників (користувачів)  
суміжних земельних ділянок про дату і час проведення робіт із закріплення  
межовими знаками меж суміжної земельної ділянки в натурі (на місцевості)

18 вересня 2018 об 11 год. 30 хв. ТОВ «НВФ ГЕОКАД» за участю сертифікованого інженера-геодезиста  
ФОП Шилова О.В. будуть проводитись роботи із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) розташованої у м. Дніпро по вул. Європейській, 11, яка в тому числі межує з земель-
ними ділянками за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 5, 7, 7а, 9, 9а, вул. Володимира Мономаха, 6, 6а,  
вул. Князя Володимира Великого, 3, 5. 

Замовник виконання робіт ТОВ «Дельмар Дніпро Сервіс» (код ЄДРПОУ 40715848).
Роботи будуть проводитись безпосередньо на земельній ділянці за вказаною адресою у відповідності  

до рішення міської ради від 21.02.18 №163/30. 
Власники та/або користувачі суміжних земельних ділянок або їх повноважні представники запрошуються на 

місце проведення робіт для складання та підписання акта приймання-передачі межових знаків на зберігання,  
який в тому числі підписується власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок або їх представниками.

Дніпропетровський регіональний інститут дер-
жавного управління Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України  
(ДРІДУ НАДУ) оголошує конкурс на заміщення посад 
науково-педагогічних працівників:

– завідувач кафедри менеджменту та управління 
проектами

– завідувач кафедри інформаційних технологій  
та інформаційних систем.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДУ: 
– повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
– науковий ступінь або вчене звання відповідно до 

профілю кафедри.
Документи щодо участі у конкурсі (заява про 

участь у конкурсі, заповнений особовий листок з об-
ліку кадрів, список наукових праць, засвідчені копії 
документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, 
документів про підвищення кваліфікації) приймаються 
протягом місяця з дня публікації оголошення.

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ  
ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Документи подаються за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, к.106  
(відділ роботи з персоналом). Телефон для довідок: 794-54-62.
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ОФІЦІЙНО4

Відповідно до частини третьої статті 8, частини третьої статті 15 Закону України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» та частини другої статті 217 Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» Кабінет Міністрів України 
постановляє:

1. Затвердити Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з 
переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади привести у 
тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України  
В. ГРОЙСМАН.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. №658

ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ І НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ

Загальна частина
1. Цим Порядком визначається механізм взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому на-
сильству і насильству за ознакою статі (далі – суб’єкти), спрямованої 
на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання 
насильства та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від на-
сильства (далі – постраждалі особи), шляхом запобігання насильству, 
ефективного реагування на факти насильства, надання допомоги та 
захисту постраждалим особам, забезпечення відшкодування заподія-
ної шкоди, належного розслідування фактів насильства та притягнен-
ня кривдників до передбаченої законом відповідальності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в 
Законах України «Про запобігання та протидію домашньому насиль-
ству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків» і «Про соціальні послуги».

3. Діяльність суб’єктів спрямована на запобігання та протидію на-
сильству і ґрунтується на таких засадах:

– гарантування постраждалим особам безпеки та основополож-
них прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на життя, сво-
боду та особисту недоторканність, на повагу до приватного та сімей-
ного життя, на справедливий суд, на правову допомогу, з урахуванням 
практики Європейського суду з прав людини;

– належної уваги до факту насильства під час здійснення заходів 
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі;

– врахування непропорційного впливу насильства на жінок і чо-
ловіків, дітей та дорослих, дотримання принципу забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків під час здійснення заходів 
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі;

– визнання суспільної небезпеки насильства та забезпечення не-
терпимого ставлення до будь-яких його проявів;

– поваги та неупередженого, небайдужого ставлення до постраж-
далих осіб з боку суб’єктів, забезпечення пріоритетності прав, закон-
них інтересів та безпеки постраждалих осіб під час здійснення заходів 
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі;

– конфіденційності інформації про постраждалих осіб та осіб, які 
повідомили про вчинення насильства;

– добровільності отримання допомоги постраждалими особами, 
крім дітей та недієздатних осіб;

– врахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, 
зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, 
осіб похилого віку;

– ефективної взаємодії суб’єктів із громадськими об’єднаннями, 
міжнародними організаціями, засобами масової інформації, іншими 
заінтересованими юридичними та фізичними особами;

– недопущення дискримінації за будь-якою ознакою під час реалі-
зації заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 
і насильству за ознакою статі.

4. Механізм взаємодії суб’єктів спрямований на забезпечення 
ефективної та практичної реалізації прав постраждалих осіб, визна-
чених Законами України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків».

5. Постраждала особа має право на:
– дієвий, ефективний та невідкладний захист в усіх випадках на-

сильства, недопущення повторних випадків насильства;
– звернення особисто або через свого представника до суб’єктів;
– отримання від суб’єктів повної та вичерпної інформації про її 

права, соціальні послуги, медичну, соціальну, психологічну допомогу, 
якими вона може скористатися;

– безоплатне отримання відповідно до законодавства соціальних 
послуг, медичної, соціальної та психологічної допомоги відповідно до 
її потреб;

– безоплатну правову допомогу у порядку, встановленому Зако-
ном України «Про безоплатну правову допомогу»;

– повагу до честі та гідності, уважне та гуманне ставлення з боку 
суб’єктів;

– дотримання конфіденційності інформації особистого характеру, 
яка стала відома суб’єктам під час роботи з постраждалою особою,  
та захист персональних даних;

– вибір фахівця залежно від статі (за можливості);
– відшкодування кривдниками завданих матеріальних збитків і 

шкоди, заподіяної фізичному та психічному здоров’ю, у порядку, ви-
значеному законодавством;

– звернення до правоохоронних органів і суду з метою притягнен-
ня кривдників до відповідальності, застосування до них спеціальних 
заходів щодо протидії насильству;

– своєчасне отримання інформації про остаточні рішення суду та 
процесуальні рішення правоохоронних органів, пов’язані з розглядом 
факту вчинення стосовно неї насильства, зокрема пов’язані з ізоляці-
єю кривдника або його звільненням;

– інші права, передбачені законодавством у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а та-
кож міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України.

6. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів, визначених стат-
тею 6 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» та статтею 71 Закону України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» (крім громадян України, іно-
земців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на закон-
них підставах).

7. Взаємодія суб’єктів координується:
– на загальнодержавному рівні – Мінсоцполітики;
на регіональному рівні – Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держад-
міністраціями;

– на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці 
– районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраці-
ями та виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних 
у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі об’єднаних територі-
альних громад.

8. Координацію заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі та моніторинг їх реалізації на 
місцевому рівні здійснюють уповноважені особи (координатори) в орга-
нах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на яких по-
кладено функції щодо забезпечення рівності прав та можливостей жінок і 
чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

9. Громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, між-
народні організації, інші заінтересовані юридичні та фізичні особи 
можуть брати участь в заходах у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству і насильству за ознакою статі за власною ініціа-
тивою та/або залучатися до них суб’єктами відповідно до статті 17 За-
кону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 
а також здійснювати інші заходи, передбачені статтею 14 Закону Укра-
їни «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

З метою узгодження між суб’єктами заходів у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, залучення 
до участі в таких заходах громадських об’єднань і заінтересованих осіб, 
забезпечення взаємного інформування про виявлені суб’єктами, зазначе-
ними у пункті 7 цього Порядку, факти насильства у випадках, передбаче-
них законом, з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим 
доступом, обміну досвідом у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі організовується проведення ін-
формаційних кампаній та інших заходів інформаційного характеру.

10. Виявлення дітей, які постраждали від насильства, приймання 
та розгляд звернень і повідомлень про вчинення насильства стосовно 
дітей, організація надання таким дітям соціального захисту здійсню-
ються згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

11. Обробка персональних даних про особу, яка повідомила про 
вчинення насильства, або про постраждалу особу здійснюється за 
згодою такої особи або її законного представника уповноваженими 
особами суб’єктів з дотриманням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».

12. До запровадження Єдиного державного реєстру випадків до-
машнього насильства і насильства за ознакою статі заяви та повідом-
лення про насильство реєструються в журналах, форми яких наведено в 
додатках 1-6 до цього Порядку. Також до цих журналів вноситься інфор-
мація про заходи, вжиті суб’єктами до постраждалих осіб та кривдників.

Координація взаємодії суб’єктів на загальнодержавному рівні
13. Мінсоцполітики як координатор взаємодії на загальнодержав-

ному рівні:
– формує державну політику у сфері запобігання та протидії до-

машньому насильству і насильству за ознакою статі; 
– забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі від-
повідно до Законів України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання;

– забезпечує розроблення та затвердження типових програм для по-
страждалих осіб, а також методичних рекомендацій щодо їх виконання;

– забезпечує розроблення та затвердження типових програм для 
кривдників, а також методичних рекомендацій щодо їх виконання, у 
тому числі з урахуванням віку, стану здоров’я, статі кривдника;

– здійснює методичне забезпечення місцевих держадміністрацій 
та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

– організовує та проводить загальнонаціональні соціологічні, пра-
вові, психолого-педагогічні та інші дослідження щодо форм, причин і 
наслідків насильства;

– збирає, аналізує та поширює відповідно до законодавства ін-
формацію з питань насильства, розробляє пропозиції для удоскона-
лення системи показників, які відображаються у формах державної 
статистичної звітності щодо запобігання та протидії насильству;

– здійснює інші повноваження, визначені Законами України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

14. Центральні органи виконавчої влади та інші суб’єкти, визна-
чені у частині четвертій статті 15 Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», подають щокварталу до Мінсо-
цполітики узагальнені дані за результатами звітності служб у справах 
дітей, уповноважених підрозділів органів Національної поліції, органів 
управління освітою, закладів освіти, структурних підрозділів з питань 
охорони здоров’я місцевих держадміністрацій, закладів охорони здо-
ров’я, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
про результати здійснення ними повноважень у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

Координація взаємодії суб’єктів на регіональному рівні
15. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська 

та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють:
– реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі на регіональ-
ному рівні, зокрема шляхом здійснення постійного контролю за своє-
часністю та належністю вжиття заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

– розроблення, затвердження та виконання регіональних програм 
у цій сфері;

– координацію діяльності суб’єктів та їх взаємодію на регіональ-
ному рівні;

– облік даних про суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запо-
бігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 
статі на регіональному рівні;

– підготовку фахівців, до компетенції яких належать питання за-
побігання та протидії насильству, у тому числі фахівців, які реалізують 
програми для кривдників;

– підготовку методичних рекомендацій щодо організації і забезпе-
чення діяльності та підвищення кваліфікації фахівців, до компетенції 
яких належать питання запобігання та протидії насильству;

– збір, аналіз і поширення відповідно до законодавства інформа-
ції з питань насильства;

– інформаційно-просвітницьку діяльність (у тому числі підготовку та 
розповсюдження відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків 
насильства, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насиль-
ству і насильству за ознакою статі, формування нетерпимого ставлення 
громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках;

– організацію та/або проведення регіональних соціологічних, пси-
холого-педагогічних та інших досліджень щодо форм, причин і наслід-
ків насильства;

– моніторинг стану виконання суб’єктами поставлених завдань у 
процесі реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі на регіональ-
ному рівні, надання їм методичної та практичної допомоги, виявлення 
проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому на-
сильству і насильству за ознакою статі та вживають вичерпних заходів 
для їх вирішення;

– звітування щокварталу Мінсоцполітики про результати здійснен-
ня повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насиль-
ству і насильству за ознакою статі у визначеному ним порядку;

– інші повноваження, визначені Законами України «Про запобіган-
ня та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків».

16. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облас-
них, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій визначає 
заступника голови, відповідального за координацію заходів у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за оз-
накою статі на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, який є координатором з питань забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за 
ознакою статі та в межах своїх повноважень організовує роботу у сфе-
рі запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за оз-
накою статі відповідно до статті 13 Закону України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

17. Для забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації дер-
жавної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насиль-
ству і насильству за ознакою статі на регіональному рівні, узгоджено-
сті заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі, підвищення їх ефективності, координації 
проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розроблення про-
позицій щодо вдосконалення законодавства та практики його засто-
сування Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями можуть 
утворюватися дорадчі органи – регіональні координаційні ради, до 
складу яких входять уповноважені представники служб у справах ді-
тей, уповноважених підрозділів органів Національної поліції, органів 
управління освітою, структурних підрозділів з питань охорони здо-
ров’я місцевих держадміністрацій, центрів з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, органів прокуратури та суду, громадських 
об’єднань, релігійних організацій, міжнародних організацій та інозем-
них неурядових організацій (за згодою).

Координація взаємодії суб’єктів на місцевому рівні
18. Структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві і 

Севастополі держадміністрацій, до повноважень яких належить здійс-
нення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 
і насильству за ознакою статі, є структурні підрозділи з питань сім’ї.

19. Голова районної, районної у мм. Києві і Севастополі держад-
міністрації визначає заступника голови, який є координатором з пи-
тань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньо-
му насильству і насильству за ознакою статі на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та в межах своїх повноважень організо-
вує роботу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі відповідно до статті 13 Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Ко-
ординатор є персонально відповідальним за забезпечення своєчас-
ного та ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

20. Районні, районні у мм. Києві і Севастополі держадміністрації 
з метою забезпечення здійснення заходів у сфері запобігання та про-
тидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі визнача-
ють уповноважених осіб (структурний підрозділ), які (який) проводять 
(проводить) роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про 
вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчи-
нення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, 
а також роботу з кривдниками відповідно до Законів України «Про за-
побігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та цього Порядку.

Районні, районні у мм. Києві і Севастополі держадміністрації за-
безпечують організацію надання соціальних послуг постраждалим 
особам, у тому числі шляхом укладення угод про співпрацю з об’єдна-
ними територіальними громадами на території району.

У разі коли районною держадміністрацією та об’єднаною тери-
торіальною громадою укладено угоду про співпрацю, уповноважена 
особа, визначена відповідно до абзацу першого цього пункту або 
пункту 23 цього Порядку, направляє постраждалих осіб до відповід-
них загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, 
інших установ та закладів, утворених районною держадміністрацією 
(радою об’єднаної територіальної громади).

21. Виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх 
утворення) рад, зокрема об’єднаних територіальних громад, до по-
вноважень яких належить здійснення заходів у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, є ви-
конавчі органи з питань сім’ї.

22. Міський голова, голова виконавчого органу ради об’єднаної те-
риторіальної громади, міської (у місті обласного значення), районної у 
місті (у разі її утворення) ради визначає заступника голови (за наявно-
сті), який є координатором з питань здійснення заходів у сфері запобі-
гання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та в межах своїх 
повноважень організовує роботу у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству і насильству за ознакою статі відповідно до статті 13 
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків». Координатор є персонально відповідальним за забезпечен-
ня своєчасного та ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

Продовження на стор. 5

ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 22 серпня 2018 р. №658
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ 
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23. Виконавчі органи рад об’єднаних територіальних громад, 
міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад з метою забезпе-
чення здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі визначають відповідальних 
працівників виконавчого комітету (структурний підрозділ), які (який) 
проводять (проводить) роботу з прийому та реєстрації заяв і повідо-
млень про вчинення насильства, координації заходів реагування на 
факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраж-
далим особам, а також роботу з кривдниками відповідно до Законів 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та 
цього Порядку.

Виконавчі органи сільських, селищних рад з метою забезпечення 
здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому на-
сильству і насильству за ознакою статі визначають відповідальних 
працівників виконавчого комітету, які проводять роботу з прийому та 
реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації 
заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги 
і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками відпо-
відно до Законів України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків» та цього Порядку.

24. У селах, селищах староста (у разі його обрання) забезпечує 
виявлення фактів насильства та повідомляє про них не пізніше однієї 
доби уповноваженим особам, зазначеним у пункті 22 та абзаці першо-
му пункту 23 цього Порядку. Староста/сільський, селищний голова є 
персонально відповідальним за забезпечення своєчасного та ефек-
тивного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі на території села, селища.

25. Для забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації дер-
жавної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насиль-
ству і насильству за ознакою статі на місцевому рівні, узгодженості 
заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, координації прове-
дення інформаційно-просвітницьких заходів, розроблення пропозицій 
щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування 
районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраці-
ями, виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, 
міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад утворюються 
дорадчі органи – місцеві координаційні ради, до складу яких входять 
уповноважені представники місцевих органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, прокуратури та суду, громадських 
об’єднань, релігійних організацій, міжнародних та іноземних неурядо-
вих організацій (за згодою).

Взаємодія суб’єктів у сфері запобігання насильству
26. До завдань у сфері запобігання насильству належать:
– визначення стану, причин і передумов поширення насильства;
– підвищення рівня поінформованості населення про форми, про-

яви, причини та наслідки насильства;
– сприяння розумінню суспільством природи насильства, його 

непропорційного впливу на жінок і чоловіків, зокрема на осіб з інва-
лідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;

– формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насиль-
ницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих 
осіб, насамперед дітей, усвідомлення насильства як порушення прав 
людини;

– викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та 
обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що 
на них ґрунтуються;

– заохочення всіх членів суспільства, насамперед чоловіків, до 
активного сприяння запобіганню насильству.

27. З метою виконання завдань у сфері запобігання насильству 
районні, районні у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та вико-
навчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі 
їх утворення) рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, 
здійснюють:

– розроблення та виконання на території відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці місцевих програм із запобігання та про-
тидії насильству;

– координацію діяльності та взаємодію суб’єктів на території від-
повідної адміністративно-територіальної одиниці, реалізацію ними 
заходів із запобігання насильству;

– відповідно до законодавства збирання, аналіз і поширення ін-
формації про насильство на території відповідної адміністративно-те-
риторіальної одиниці.

28. На виконання завдань у сфері запобігання насильству суб’єк-
ти забезпечують:

– вивчення ситуації та збір згрупованих за ознакою статі статис-
тичних даних про факти насильства;

– організацію і проведення галузевих та міжгалузевих досліджень 
стану, причин і передумов поширення насильства, ефективності зако-
нодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі та практики його застосування;

– організацію і проведення серед населення, зокрема серед дітей 
та молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії на-
сильству, роз’яснення його форм, проявів і наслідків;

– розроблення та впровадження у закладах освіти навчальних і 
виховних програм з питань запобігання та протидії насильству, зокре-
ма стосовно дітей;

– залучення засобів масової інформації до проведення просвіт-
ницьких кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері запо-
бігання насильству, зокрема формування небайдужого ставлення до 
постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення необхідності не-
відкладного повідомлення відповідних суб’єктів про випадки насиль-
ства;

– організацію та проведення спільних спеціалізованих тренінгів та 
семінарів для фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також для 
працівників правоохоронних органів і суддів.

Під час виконання завдань суб’єкти враховують природу насиль-
ства, його непропорційний вплив на жінок і чоловіків, зокрема на осіб 
з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого 
віку, необхідність підтримки та захисту постраждалих осіб, наслідки 
насильства, що призводять до порушення прав людини.

29. Громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, міжна-
родні організації та інші заінтересовані особи можуть самостійно іні-
ціювати та розробляти заходи щодо запобігання насильству і брати 
участь у їх здійсненні відповідно до Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству» та статті 14 Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Взаємодія у сфері протидії насильству
30. Завданнями у сфері протидії насильству є:
– ефективне виявлення та узгоджене реагування на факти вчи-

нення насильства з урахуванням результатів оцінки ризиків, що загро-
жують постраждалій особі, своєчасне взаємне інформування суб’єктів 
та направлення постраждалої особи до служб підтримки постражда-
лих осіб.

– Взаємне інформування про факти насильства у випадках, пе-
редбачених Законами України «Про запобігання та протидію домаш-
ньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» та цим Порядком, проводиться не пізніше однієї 
доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти з подаль-
шим письмовим підтвердженням, а після запровадження Єдиного 
державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі – шляхом внесення інформації до нього;

– дієва допомога і захист постраждалих осіб, забезпечення від-
шкодування шкоди, заподіяної насильством, з урахуванням віку, стану 
здоров’я, статі, релігійних переконань, етнічного походження, спеці-
альних потреб таких осіб. Допомога постраждалим особам надається 
за місцем звернення і не повинна залежати від факту звернення таких 
осіб до правоохоронних органів чи суду, від їх участі у кримінальному, 
адміністративному або цивільному провадженні;

– належне розслідування фактів насильства, своєчасне та ефек-
тивне вжиття щодо кривдника спеціальних заходів у сфері протидії 
насильству та контроль за їх виконанням, притягнення кривдників до 
передбаченої законом відповідальності та зміна їх поведінки.

31. З метою виконання завдань у сфері протидії насильству ра-
йонні, районні у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та вико-
навчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі 
їх утворення) рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, 
здійснюють:

– реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– роботу з прийому заяв і повідомлень про вчинення насильства, 
вжиття заходів для його припинення, надання допомоги постражда-
лим особам;

– координацію діяльності суб’єктів та їх взаємодію на терито-
рії відповідної адміністративно-територіальної одиниці, залучення 
суб’єктів до припинення насильства, надання допомоги постражда-
лим особам;

– інформування постраждалих осіб про права, заходи та соціаль-
ні послуги, якими вони можуть скористатися;

– надання соціальних послуг на території відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці, у тому числі шляхом соціального за-
мовлення;

– визначення потреби в утворенні спеціалізованих служб підтрим-
ки постраждалих осіб, забезпечення їх утворення та функціонування, 
контроль за їх діяльністю;

– відповідно до законодавства збирання, аналіз та поширення ін-
формації про насильство на території відповідної адміністративно-те-
риторіальної одиниці;

– звітування Мінсоцполітики про результати здійснення повнова-
жень у цій сфері у порядку, визначеному Мінсоцполітики;

– внесення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській і Севастопольській міським держадміністраціям пропозиції 
щодо удосконалення державної політики у сфері запобігання та про-
тидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; 

– участь у підготовці фахівців, до компетенції яких належать питан-
ня запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за оз-
накою статі, зокрема фахівців, які реалізують програми для кривдників;

– повноваження органів опіки та піклування.
32. За наявності добровільної поінформованої згоди постражда-

лої особи уповноважені особи, зазначені в абзаці першому пункту 20 
або пункті 23 цього Порядку (або інші суб’єкти, до яких звернулася 
постраждала особа), інформують інших суб’єктів у випадках, перед-
бачених Законами України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків» та цим Порядком, про звернення та потреби постраждалої 
особи. Така згода не вимагається у випадках вчинення насильства 
стосовно дітей та недієздатних осіб, а також виявлення актів насиль-
ства кримінального характеру, обґрунтовану підозру щодо вчинення 
яких підтверджено за результатами оцінки ризиків.

33. У разі звернення особи, яка заявляє, що постраждала від насиль-
ства, та/або її законного представника уповноважена особа, визначена 
відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 цього Порядку:

– приймає заяву та реєструє її в журналі реєстрації заяв про вчи-
нення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (район-
ної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчого 
органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворен-
ня) ради, у тому числі об’єднаної територіальної громади) за формою 
згідно з додатком 1;

– не пізніше однієї доби інформує уповноважений підрозділ орга-
ну Національної поліції про звернення особи та/або її законного пред-
ставника із заявою про вчинення насильства за допомогою телефон-
ного зв’язку, електронної пошти;

– для організації надання медичної допомоги постраждалій осо-
бі (у разі потреби) залежно від її стану викликає бригаду екстреної 
(швидкої) медичної допомоги або інформує відповідний заклад охо-
рони здоров’я з наданням особі направлення до нього за формою та 
у порядку, які визначено Мінсоцполітики та МОЗ;

– для невідкладного надання психологічної допомоги інформує 
відповідний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр 
соціально-психологічної допомоги або мобільну бригаду соціаль-
но-психологічної допомоги постраждалим особам (у тому числі шля-
хом виклику психолога) та надає постраждалій особі направлення до 
такої служби за формою, визначеною Мінсоцполітики;

– інформує за допомогою телефонного зв’язку, електронної по-
шти не пізніше однієї доби відповідну службу у справах дітей – у разі, 
коли постраждалою від насильства особою або кривдником є дитина 
чи постраждала особа звернулася разом із дитиною; невідкладно у 
строк, що не перевищує однієї доби, орган опіки та піклування – у разі, 
коли постраждалою від насильства особою або кривдником є повно-
літня недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежено;

– разом із представниками центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, притулку для постраждалих осіб, мобільної бригади 
соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, кризового 
центру, іншого закладу, установи та організації, які надають соціаль-
ні послуги постраждалим особам, або фахівцем із соціальної роботи 
проводить оцінку потреб особи (щодо соціальних послуг, притулку, 
медичної або психологічної допомоги) за формою, визначеною Мін-
соцполітики; інформує особу та/або її законного представника (якщо 
такий представник не є кривдником) про права, заходи та соціальні 
послуги, якими вона може скористатися.

За результатами оцінки потреб постраждалій особі видаються 
направлення за формою, визначеною Мінсоцполітики, до відповідних 
загальних/спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (цен-
тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центру соціально-пси-
хологічної допомоги, надання притулку для постраждалих осіб, тери-
торіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), іншого закладу, установи та організації, які надають соціальні 
послуги постраждалим особам) та/або центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги;

– інформує про потреби постраждалої особи та вносить інформацію 
про видані направлення до журналу реєстрації заяв про вчинення до-
машнього насильства та насильства за ознакою статі (районної, район-
ної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сіль-
ської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, у тому 
числі об’єднаної територіальної громади) за формою згідно з додатком 1;

– з урахуванням результатів оцінки ризиків, проведеної відповідно 
до підпункту 3 пункту 35 цього Порядку, та оцінки потреб постражда-
лої особи, проведеної відповідно до абзацу сьомого пункту 33 цього 
Порядку, організовує проходження постраждалою особою програми 
(відповідно до затвердженої Мінсоцполітики типової програми для 
постраждалих осіб та з урахуванням методичних рекомендацій щодо 
її виконання) та надсилає її іншим суб’єктам. Під час підготовки та ко-
ригування програми для постраждалої особи враховується отримана 
від інших суб’єктів інформація про винесення термінового заборонно-
го припису, взяття кривдника на профілактичний облік, кримінальне 
провадження у зв’язку із вчиненням насильства, а також застосування 
до кривдників запобіжних заходів або обмежувальних заходів, притяг-
нення до кримінальної відповідальності;

– отримує від суду рішення про видачу або продовження дії обмежу-
вального припису та враховує застосовані судом заходи тимчасового об-
меження прав особи під час підготовки або коригування програми для по-
страждалої особи. Про видачу або продовження обмежувального припису 
суд не пізніше однієї доби з дня ухвалення рішення інформує районні, ра-
йонні у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та виконавчі органи сіль-
ських, селищних, міських, районних у містах рад, у тому числі об’єднаних 
територіальних громад, за місцем проживання (перебування) заявника;

– надає повну та вичерпну інформацію постраждалій особі або її 
законному представнику (якщо такий представник не є кривдником) про 
її права, соціальні послуги, медичну, соціальну, психологічну, правову 
допомогу, якими вона може скористатися, можливість вимагати відшко-
дування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної 
фізичному та психічному здоров’ю, а також вжиті до кривдника заходи;

– координує виконання суб’єктами заходів, передбачених програ-
мою для постраждалої особи;

– після надходження інформації про рішення суду про направлен-
ня кривдника на проходження програми для кривдників організовує 
та забезпечує проходження ним такої програми. У разі неприбуття 
кривдника для проходження програми або ухилення від проходжен-
ня програми без поважних причин протягом трьох робочих днів з дня 
виявлення такого факту письмово інформує уповноважений підроз-
діл органу Національної поліції для вжиття заходів для притягнення 
кривдника до відповідальності.

34. У разі звернення особи, яка заявляє про факт насильства сто-
совно іншої особи, або надходження інформації від інших суб’єктів 
щодо отримання заяви чи повідомлення про вчинення насильства 
уповноважена особа, визначена відповідно до абзацу першого пункту 
20 або пункту 23 цього Порядку:

– приймає письмове повідомлення від такої особи та реєструє 
його у журналі реєстрації повідомлень про вчинення домашнього на-
сильства та насильства за ознакою статі (районної, районної у мм. Ки-
єві і Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, се-
лищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, у тому числі 
об’єднаної територіальної громади) за формою згідно з додатком 2;

– не пізніше однієї доби інформує уповноважений підрозділ ор-
гану Національної поліції про отримання повідомлення про вчинення 
насильства за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти;

– після отримання повідомлення від уповноваженого підрозділу 
органу Національної поліції про підтвердження факту насильства за-
безпечує здійснення заходів щодо постраждалої особи та кривдника, 
передбачених Законами України «Про запобігання та протидію до-
машньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків» і пунктом 33 цього Порядку;

– інформує про вжиті заходи суб’єкта, від якого надійшло повідом-
лення про виявлений ним факт вчинення насильства, або про отрима-
ну ним заяву чи повідомлення про вчинення насильства.

35. У разі надходження інформації від суб’єктів щодо отримання заяви 
чи повідомлення про факт насильства стосовно недієздатної особи чи осо-
би, дієздатність якої обмежена, або за її участю уповноважена особа, визна-
чена відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 цього Порядку:

1) приймає та реєструє заяву (повідомлення) від такого суб’єкта 
в журналі реєстрації заяв про вчинення домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі (районної, районної у мм. Києві і Севас-
тополі держадміністрації та виконавчого органу сільської, селищної, 
міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, у тому числі об’єд-
наної територіальної громади) за формою згідно з додатком 1 або в 
журналі реєстрації повідомлень про вчинення домашнього насиль-
ства та насильства за ознакою статі (районної, районної у мм. Києві 
і Севастополі держадміністрації та виконавчого органу сільської, се-
лищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, у тому числі 
об’єднаної територіальної громади) за формою згідно з додатком 2;

2) не пізніше однієї доби інформує уповноважений підрозділ орга-
ну Національної поліції щодо отримання повідомлення про вчинення 
насильства за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти;

3) долучається до оцінки ризиків (у разі потреби), проведеної 
уповноваженим підрозділом органу Національної поліції у порядку, 
визначеному Мінсоцполітики разом із Національною поліцією;

4) з урахуванням результатів оцінки ризиків у строк, що не переви-
щує трьох робочих днів з дня надходження її результатів, подає голові 
районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації або 
виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у 
разі утворення) ради, у тому числі об’єднаної територіальної громади, 
пропозиції для прийняття рішення відповідно до частини третьої стат-
ті 9, частини першої статті 17, частини третьої статті 26 Закону Украї-
ни «Про запобігання та протидію домашньому насильству» щодо:

– вирішення питання надання постраждалій недієздатній особі 
соціальних послуг, якщо їй не призначено опікуна або опікун є кривд-
ником чи ухиляється від захисту її прав та інтересів;

– влаштування постраждалої недієздатної особи до закладу соціально-
го захисту населення, якщо у зв’язку з вчиненням насильства проживання 
такої особи в сім’ї чи з опікуном становить загрозу її життю та здоров’ю;

– порушення перед судом питання про звільнення в установлено-
му законодавством порядку від повноважень опікуна або піклувальни-
ка у разі вчинення ними насильства стосовно недієздатної особи або 
особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

– порушення перед органами виконавчої влади та органами міс-
цевого самоврядування питання про притягнення в установленому 
законодавством порядку до відповідальності посадових осіб у разі не-
виконання або неналежного виконання ними обов’язків під час роботи 
з постраждалими особами, які є недієздатними особами або особами, 
цивільна дієздатність яких обмежена;

– необхідності госпіталізації недієздатної особи, яка є кривдни-
ком, до закладу з надання психіатричної допомоги, якщо у зв’язку з 
вчиненням насильства проживання такої особи в сім’ї чи з опікуном 
становить загрозу життю та здоров’ю членів сім’ї або опікуна.

36. У разі звернення до уповноваженого підрозділу органу Наці-
ональної поліції особи, яка заявляє, що постраждала від насильства, 
посадова особа такого органу:

1) приймає заяву від постраждалої особи та реєструє її в журналі 
єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопору-
шення та інші події;

2) для організації надання медичної допомоги постраждалій осо-
бі (у разі потреби) залежно від її стану викликає бригаду екстреної 
(швидкої) медичної допомоги або інформує відповідний заклад охо-
рони здоров’я;

3) для невідкладного надання психологічної допомоги інформує 
відповідний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр 
соціально-психологічної допомоги, притулок для постраждалих осіб 
або мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги постражда-
лим особам (у тому числі шляхом виклику психолога), у разі потреби 
направляє її до притулку для постраждалих осіб або іншого закладу, 
що надає послугу притулку;

4) у випадку, якщо постраждалою від насильства або кривдником 
є дитина або постраждала особа звернулася разом із дитиною не 
пізніше однієї доби, інформує відповідну службу у справах дітей за 
допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти;

5) інформує постраждалу особу та/або її законного представника 
(у разі коли такий представник не є кривдником) про її права та соці-
альні послуги, якими вона може скористатися, можливість відшкоду-
вання кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної 
фізичному та психічному здоров’ю, винесення щодо кривдника термі-
нового заборонного припису, можливі процесуальні рішення, пов’язані 
з розглядом факту вчинення стосовно неї насильства, у тому числі 
пов’язані із затриманням, арештом кривдника або його звільненням;
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6) у разі наявності обґрунтованої підозри вчинення насильства 
та після підтвердження такого факту шляхом проведення перевірки з 
урахуванням результатів оцінки ризиків не пізніше однієї доби за до-
помогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформує уповнова-
жених осіб, визначених відповідно до абзацу першого пункту 20 або 
пункту 23 цього Порядку;

7) у випадку, якщо постраждалою від насильства особою або 
кривдником є недієздатна особа або особа, цивільна дієздатність якої 
обмежена:

– протягом доби інформує уповноважену посадову особу, визна-
чену відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 цього По-
рядку, за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти;

– залучає посадових осіб районної, районної у мм. Києві і Севас-
тополі держадміністрації або виконавчого органу сільської, селищної, 
міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, у тому числі об’єд-
наної територіальної громади, до відвідування недієздатної особи чи 
особи, цивільна дієздатність якої обмежена, за місцем її проживання 
та до перевірки інформації про факт вчинення насильства стосовно 
особи;

– вживає заходів для належного реагування поліцейських на факт 
насильства та його припинення. До виїзду на місце події можуть за-
лучатися представники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраж-
далим особам, фахівці із соціальної роботи;

– забезпечує взяття на профілактичний облік кривдників та про-
водить із ними профілактичну роботу в порядку, визначеному законо-
давством;

– протягом доби інформує уповноважених осіб, визначених відпо-
відно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 цього Порядку, про 
отримання повідомлення від суду про видачу або продовження обме-
жувального припису кривднику, ухвалення рішення суду про направ-
лення кривдника на проходження програми для кривдників відповідно 
до статті 391 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

– у разі надходження від уповноважених осіб, визначених від-
повідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 цього Порядку, 
письмового повідомлення про неприбуття кривдника для проходжен-
ня програми для кривдників або ухилення від проходження програми 
без поважних причин вживає заходів для належного реагування на 
такі факти та притягнення кривдника до відповідальності згідно із за-
конодавством;

– забезпечує контроль виконання кривдниками спеціальних захо-
дів протидії насильству відповідно до Закону України «Про запобіган-
ня та протидію домашньому насильству».

37. У разі звернення до уповноваженого підрозділу органу Наці-
ональної поліції особи, яка заявляє про факт насильства стосовно 
іншої особи, або надходження інформації від інших суб’єктів щодо от-
римання заяви чи повідомлення про вчинення насильства посадова 
особа цього органу:

– приймає письмове повідомлення;
– вживає заходів для належного реагування уповноваженого під-

розділу органу Національної поліції на факт насильства та його при-
пинення. До відвідування місця події можуть залучатися представники 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мобільних бригад 
соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, фахівці із 
соціальної роботи;

– у разі наявності обґрунтованої підозри вчинення насильства 
після підтвердження такого факту шляхом проведення перевірки від-
повідної інформації та оцінки ризиків не пізніше однієї доби інформує 
уповноважену особу, визначену відповідно до абзацу першого пункту 
20 або пункту 23 цього Порядку, за допомогою телефонного зв’язку, 
електронної пошти;

– у разі підтвердження факту насильства вживає інших заходів 
стосовно постраждалої особи та кривдника відповідно до пункту 36 
цього Порядку.

Заходи, передбачені цим пунктом, здійснюються також у разі ви-
явлення уповноваженим підрозділом органу Національної поліції фак-
тів насильства.

38. Уповноважені підрозділи органів Національної поліції звітують 
щокварталу Мінсоцполітики про результати здійснення повноважень у 
сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі у визначеному ним порядку через МВС.

39. Керівник закладу загальної середньої освіти забезпечує реалі-
зацію у закладі освіти заходів у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству і насильству за ознакою статі шляхом:

– проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із 
запобігання та протидії насильству;

– здійснення з учасниками освітнього процесу інформаційно-про-
світницьких заходів з питань запобігання та протидії насильству, у 
тому числі стосовно дітей та за участю дітей;

– організації роботи практичного психолога та/або соціального пе-
дагога з постраждалими дітьми;

– визначення уповноваженого спеціаліста з числа працівників 
закладу для проведення невідкладних заходів реагування у разі ви-
явлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від 
постраждалої особи/інших осіб.

У разі виявлення фактів насильства уповноважена посадова осо-
ба закладу загальної середньої освіти протягом доби за допомогою 
телефонного зв’язку, електронної пошти інформує уповноважений 
підрозділ органу Національної поліції та службу у справах дітей (у разі 
коли постраждалою особою та/або кривдником є дитина), забезпе-
чує надання медичної допомоги (у разі потреби) та фіксує необхідну 
інформацію в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про 
вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (за-
кладу освіти) за формою згідно з додатком 3.

40. Керівники закладів професійної (професійно-технічної) та ви-
щої освіти визначають фахівця з числа працівників закладу для орга-
нізації заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

У разі виявлення (візуально або під час опитування) фактів на-
сильства стосовно повнолітніх учнів (студентів) закладів освіти або 
отримання відповідних заяв чи повідомлень від повнолітнього учня 
(студента), інших осіб уповноважена посадова особа закладу освіти:

– не пізніше однієї доби інформує уповноважений підрозділ ор-
гану Національної поліції про виявлення факту вчинення насильства 
або відповідне звернення за допомогою телефонного зв’язку, елек-
тронної пошти, фіксує факт виявлення (звернення) в журналі реєстра-
ції фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насиль-
ства та насильства за ознакою статі (закладу освіти) за формою згідно 
з додатком 3;

– вживає першочергових заходів для надання медичної, психо-
логічної або іншої допомоги постраждалій особі відповідно до вимог 
законодавства.

41. Заклади освіти звітують щокварталу Мінсоцполітики про ре-
зультати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству і насильству за ознакою статі у визначеному 
ним порядку через МОН.

42. Для координації заходів стосовно постраждалих осіб керівник 
закладу охорони здоров’я визначає відповідальну особу з числа за-
ступників керівника закладу.

43. У разі виявлення в особи ушкоджень, що могли виникнути 
внаслідок вчинення насильства, або звернення особи чи її законних 
представників у зв’язку із вчиненням насильства працівник закладу 
охорони здоров’я:

– не пізніше однієї доби інформує уповноважений підрозділ орга-
ну Національної поліції про всі факти звернення та доставлення до за-
кладів охорони здоров’я осіб із тілесними ушкодженнями криміналь-
ного характеру (вогнепальними, колотими, різаними, рубаними рана-
ми, забоями), що могли виникнути внаслідок вчинення насильства;

– не пізніше однієї доби за допомогою телефонного зв’язку, електро-
нної пошти інформує про факт насильства уповноважену особу, визначе-
ну відповідно до абзацу першого пункту 20 або пункту 23 цього Порядку, 
якщо постраждалою особою є дитина, – також службу у справах дітей;

– реєструє звернення у журналі реєстрації фактів виявлення (звер-
нення) про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі (закладу охорони здоров’я) за формою згідно з додатком 4;

– у разі виявлення ушкоджень сексуального характеру направляє 
постраждалих осіб на тестування на ВІЛ-інфекцію та інфекції, що пе-
редаються статевим шляхом;

– інформує постраждалу особу та/або її законного представника 
(якщо такий представник не є кривдником) про права, заходи та соці-
альні послуги, якими вона може скористатися.

44. Заклади охорони здоров’я надають невідкладну медичну до-
помогу, забезпечують проведення необхідного медичного обстеження 
постраждалих осіб, які звернулися особисто або направлені іншими 
суб’єктами, та документують результати обстеження, забезпечують 
проведення діагностичних, лікувально-профілактичних заходів згідно 
з галузевим стандартом у сфері охорони здоров’я, за показаннями на-
правляють їх для відповідного лікування до інших профільних закла-
дів охорони здоров’я; забезпечують психіатричний огляд недієздатних 
осіб, які є кривдниками, з метою діагностики психічних і поведінкових 
розладів та надання їм відповідної допомоги, а також госпіталізацію у 
психіатричні заклади, зокрема в примусовому порядку, відповідно до 
Закону України «Про психіатричну допомогу». 

45. Заклади охорони здоров’я звітують щокварталу Мінсоцполі-
тики про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі у ви-
значеному ним порядку через МОЗ.

46. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центри 
соціально-психологічної допомоги, притулки для постраждалих осіб, 
притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації ді-
тей, центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, центри 
надання соціальних послуг в громадах, кризові центри, інші заклади, 
установи та організації (їх структурні підрозділи), які надають соціаль-
ні послуги постраждалим особам, мобільні бригади соціально-психо-
логічної допомоги постраждалим особам (далі – служби підтримки 
постраждалих осіб):

– у разі звернення особи та/або її законного представника у 
зв’язку із вчиненням стосовно неї насильства не пізніше однієї доби 
за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформують 
уповноважений підрозділ органу Національної поліції, у разі, коли по-
страждалою особою є дитина, – також службу у справах дітей, якщо 
постраждалою є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність 
якої обмежена, – уповноважену особу, визначену відповідно до аб-
зацу першого пункту 20 або пункту 23 цього Порядку, реєструють 
звернення в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про 
вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою ста-
ті (центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центру соці-
ально-психологічної допомоги, центру надання соціальних послуг, 
притулку для постраждалих осіб, центру медико-соціальної реабілі-
тації постраждалих осіб, іншого закладу, установи та організації, які 
надають соціальні послуги постраждалим особам, мобільної бригади 
соціально-психологічної допомоги постраждалим особам) за формою 
згідно з додатком 5;

– невідкладно інформують заклади охорони здоров’я про всі фак-
ти звернення до них осіб з тілесними ушкодженнями кримінального 
характеру (вогнепальними, колотими, різаними, рубаними ранами, 
забиттям), що могли виникнути внаслідок вчинення насильства;

– залучають фахівців, які володіють українською жестовою мо-
вою, або перекладачів жестової мови для забезпечення комунікації з 
особами, які мають порушення слуху;

– у разі направлення постраждалих осіб суб’єктами, уповнова-
женими на прийняття заяв (повідомлень) про вчинення насильства, 
у межах повноважень, визначених положеннями про такі служби, 
забезпечують невідкладне надання таким особам соціальних послуг, 
медичної, соціальної, психологічної допомоги на безоплатній основі, а 
також тимчасовий притулок для постраждалих осіб та їх дітей;

– сприяють в отриманні постраждалими особами безоплатної пра-
вової допомоги шляхом видачі направлення за формою, затвердже-
ною Мінсоцполітики, до відповідного центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги або інформування працівників центру 
про необхідність надання такої допомоги у приміщеннях служб під-
тримки постраждалих осіб, якщо такі особи не можуть відвідати центр 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги самостійно;

– здійснюють інші повноваження, визначені Законами України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Координує заходи, передбачені цим пунктом, керівник служби під-
тримки постраждалих осіб.

47. Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих 
осіб, зазначені в частині четвертій статті 6 Закону України «Про за-
побігання та протидію домашньому насильству» та частинах другій 
і третій статті 71 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», у триденний строк проводять оцінку 
потреб направлених до них осіб та про результати оцінки письмово 
інформують відповідні районні, районні у мм. Києві і Севастополі дер-
жадміністрації або виконавчі органи сільських, селищних, міських, 
районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі об’єднаних 
територіальних громад, для подальшого розроблення ними програм 
для постраждалих осіб.

48. Служби підтримки постраждалих осіб у межах компетенції бе-
руть участь у розробленні та реалізації програм для постраждалих 
осіб відповідно до типових програм, а також методичних рекоменда-
цій щодо їх виконання, затверджених Мінсоцполітики.

49. Служби підтримки постраждалих осіб звітують щокварталу 
Мінсоцполітики про результати здійснення повноважень у сфері за-
побігання та протидії домашньому насильству і насильству за озна-
кою статі у визначеному ним порядку через Раду міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київську і Севастопольську міські держад-
міністрації.

50. У разі звернення особи та/або її законного представника у 
зв’язку із вчиненням стосовно неї насильства, повідомлення щодо 
вчинення насильства стосовно іншої особи працівники кол-центру з 
питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству 
за ознакою статі та насильству стосовно дітей не пізніше однієї доби 
за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформують 
уповноважений підрозділ органу Національної поліції, а у разі, коли 
постраждалою особою є дитина, – також службу у справах дітей, у 
разі, коли постраждалою є недієздатна особа чи особа, цивільна дієз-
датність якої обмежена, – уповноважену особу, визначену відповідно 
до пункту 21 або пункту 23 цього Порядку, фіксують факт виявлення 
(звернення) у журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про 
вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі 
(кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей) за формою 
згідно з додатком 6.

51. Кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому на-
сильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей 
щокварталу звітує Мінсоцполітики про результати здійснення повно-
важень у сфері запобігання та протидії насильству у визначеному ним 
порядку.

52. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
забезпечують надання безоплатної правової допомоги постраждалим 
особам у порядку, встановленому Законом України «Про безоплатну 
правову допомогу», за зверненням постраждалої особи або її закон-
ного представника, в тому числі у приміщенні загальної/спеціалізова-
ної служби підтримки постраждалих осіб, якщо постраждала особа 
не може відвідати центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги самостійно, про що центру повідомляється відповідною 
службою.

Документами, що підтверджують належність постраждалих осіб 
до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, можуть 
бути, зокрема:

– витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому містить-
ся інформація про вчинення злочину, пов’язаного з насильством;

– талон-повідомлення про вчинення кримінального правопору-
шення, пов’язаного з насильством, виданий уповноваженим підроз-
ділом органу Національної поліції, за формою, затвердженою МВС;

– копія протоколу про вчинення адміністративного правопорушен-
ня, передбаченого статтею 1732 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення;

– копія постанови про накладення адміністративного стягнення за 
вчинення правопорушення, пов’язаного з насильством;

– копія заяви до суду про видачу або продовження обмежуваль-
ного припису стосовно кривдника;

– рішення суду про видачу або продовження обмежувального 
припису стосовно кривдника;

– копія винесеного працівником уповноваженого підрозділу орга-
нів Національної поліції термінового заборонного припису;

– направлення постраждалих осіб до центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги, складене за формою, затвердже-
ною Мінсоцполітики (видається районними, районними у мм. Києві і 
Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, 
селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому 
числі об’єднаних територіальних громад, чи загальними/спеціалізова-
ними службами підтримки постраждалих осіб).

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги ін-
формують (письмово або електронною поштою) про надання безоп-
латної правової допомоги постраждалим особам уповноважену особу, 
яка видала направлення, протягом п’яти робочих днів з дати надання 
такої допомоги або прийняття рішення про її надання.

53. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
щокварталу звітують Мінсоцполітики про результати здійснення по-
вноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі у визначеному ним порядку через Коор-
динаційний центр з надання правової допомоги.

54. У разі покладення судом на кривдника, звільненого від від-
бування покарання з випробуванням, обов’язку проходження проба-
ційної програми уповноважений орган з питань пробації інформує 
про таке рішення суду районні, районні у мм. Києві і Севастополі 
держадміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських, 
районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі об’єднаних 
територіальних громад, за місцем проживання (перебування) кривд-
ника у триденний строк з дня надходження рішення суду, а також про 
закінчення проходження пробаційної програми – у п’ятиденний строк.

55. Інші заінтересовані юридичні особи, що надають соціальні по-
слуги із запобігання та протидії насильству, – підприємства, установи 
та організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, 
іноземні неурядові організації, міжнародні організації, фізичні особи 
– підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що на-
дають соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціаль-
ні послуги, у тому числі послуги патронату над дітьми, можуть брати 
участь у здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству і насильству за ознакою статі, зокрема виявленні 
фактів насильства, наданні допомоги та захисту постраждалим осо-
бам шляхом:

– повідомлення районним, районним у мм. Києві і Севастополі 
держадміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, 
міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі 
об’єднаним територіальним громадам, уповноваженим підрозділам 
органу Національної поліції, службам у справах дітей про факти на-
сильства не пізніше однієї доби з дня виявлення таких фактів;

– участі в реалізації програм для постраждалих осіб та кривдни-
ків відповідно до типових програм, а також методичних рекомендацій 
щодо їх виконання, затверджених Мінсоцполітики;

– надання соціальних послуг постраждалим особам на умовах, 
визначених законом;

– утворення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб 
і забезпечення їх функціонування;

– залучення до здійснення інших, передбачених законодавством, 
заходів.

56. Залучення заінтересованих суб’єктів, що надають соціальні 
послуги із запобігання та протидії насильству, до роботи з постраж-
далими особами та кривдниками відбувається на підставі угод про 
співпрацю, укладених із районними, районними у мм. Києві і Севасто-
полі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищ-
них, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі 
об’єднаних територіальних громад.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. №658

ПЕРЕЛІК ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 
р. №616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідо-
млень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу»  
(Офіційний вісник України, 2003 р., №18—19, ст. 829).

2. Пункт 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
17 листопада 2004 р. №1572 (Офіційний вісник України, 2004 р., 
№46, ст. 3055).

3. Пункт 15 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів 
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 2004 р. №1757 (Офіційний вісник України, 2004 р., №52, 
ст. 3451).

4. Пункт 20 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
20 квітня 2005 р. №305 (Офіційний вісник України, 2005 р., №16, 
ст. 845).

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2007 р. №1134 (Офіційний вісник України, 2007 р., 
№71, ст. 2673).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. 
№617 «Про внесення змін до Порядку розгляду заяв та повідо-
млень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу» 
(Офіційний вісник України, 2012 р., №52, ст. 2082).

7. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
5 серпня 2015 р. №551 (Офіційний вісник України, 2015 р., №64, 
ст. 2119).

8. Пункт 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
13 липня 2016 р. №437 (Офіційний вісник України, 2016 р., №56, 
ст. 1942).

Закінчення. Початок на стор. 4, 5
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Даним проектом розглядається будівництво систе-
ми зливової каналізації від Рибальської балки до вул. 
Січеславської Набережної у м. Дніпро.

Проектом передбачається такі інженерні рішення:
– розчищення магістрального колектора від Рибаль-

ської балки до вул. Січеславської Набережної у м. Дніпрі;
– будівництво ділянки зливового колектора;
– улаштування очисних споруд для комплексного 

очищення стоків перед скиданням у р. Дніпро з органі-
зацією аварійного скиду стоків за умовою виходу сис-
теми з робочого режиму;

– відновлення території набережної після виконан-
ня будівельних робіт.

Джерела викидів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря відсутні.

При проведенні будівельних робіт в атмосферне 
повітря будуть здійснюватися тимчасові викиди за-
бруднюючих речовин при роботі спецтехніки.

В результаті планованої діяльності в атмосфер-
не повітря тимчасово будуть викидатися такі забруд-
нюючі речовини:

– азоту діоксин;
– вуглецю оксид;
– вуглеводні граничні С12– С19.
– заліза оксид;
– манган та його сполуки.
Загальна кількість тимчасових викидів становити-

ме 0,132 т/на період будівництва.
Враховуючи те, що вплив носитиме тимчасовий ха-

рактер на період будівництва – 5 місяців, будівельна 
техніка працюватиме з переміщенням, джерело вики-
дів буде переміщатися, дія на атмосферне повітря – 
тимчасова та прийнятна, прогнозний стан атмосфер-
ного повітря співпадатиме з існуючим фоном.

У ході проведення будівництва дощової каналізації 
вплив на водне середовище відсутній. Вода питної яко-
сті буде використовуватися для забезпечення побутових 
потреб працівників. Питна вода – привозна у бачках.

Виробничі стічні води не утворюються.
Скидання стічних вод у відкриті водойми відсутнє.
Одним з основних принципів державної політи-

ки у сфері поводження з відходами є забезпечення 
їх повного збору та організація контролю за місцями 
чи об’єктами розміщення відходів для запобігання їх 
шкідливого впливу на здоров’я людини. Під місцями 
зберігання відходів розуміються не тільки місця чи 
об’єкти їх кінцевого розміщення, а й місця тимчасово-
го розміщення відходів на підприємстві. Практично всі 
відходи проходять стадію тимчасового зберігання на 
території підприємства, тому даний етап вимагає за-
безпечення належного поводження з ними.

При експлуатації очисних споруд будуть утворюва-
тися відходи нафтопродуктів та завислі речовини.

Також виробничі відходи будуть утворюватися при 
заміні сорбційного фільтру.

Загальна кількість виробничих відходів складе 
2,684 т/рік, у т.ч.:

– завислі речовини – 1, 881 т/рік;
– нафтопродукти – 0,757 т/рік;
– фільтр-сорбент – 0,046 т/рік.
Під час проведення робіт з будівництва систе-

ми зливової каналізації будуть утворюватися тимча-
сові будівельні відходи у кількості 3657,58 т/період  
будівництва.

В ході планованої діяльності дія викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря на флору і фауну 
даного району не буде проявлятися в змінах їх струк-
турно – функціональної організації (у зміні таксоно-
мічної і трофічної структури).

Виснаження або деградація рослинних і тваринних 
співтовариств в результаті планованої діяльності не 
настане.

З пропозиціями та зауваженнями  
звертатися до департаменту екологічної  

політики Дніпровської міської ради за адресою: 
пр. Д. Яворницького, 75, тел. 744-25-00.

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради має намір 
зробити заяву про екологічні наслідки від будівництва об’єкта: «Будівництво системи 
зливової каналізації від Рибальської балки до вул. Січеславської Набережної у м. Дніпрі»

ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ НА ПРАВО 

ОРЕНДИ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА

31.08.2018 відбулося засідання конкурсної комісії 
з проведення конкурсів на право оренди об’єктів не-
рухомого майна, що належить до комунальної влас-
ності територіальної громади міста
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ ПО ОБ’ЄКТАХ 
ОРЕНДИ ВИРІШЕНО:

1. Нежитлові приміщення загальною площею 
336,0 кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, бульвар Єв-
ропейський, 2 – укласти договір оренди з Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Нектар-Сервіс».

2. Нежитлові приміщення загальною площею 552,2 
кв.м, підвал, 1-й та 2-й поверхи, за адресою: м. Дніпро, 
вул. Старокозацька, 10А – укласти договір оренди з Фі-
зична особа – підприємець Желюк Людмила Вікторівна.

3. Нежитлове приміщення загальною площею 
30,0 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, ж/м То-
поля, 3, буд. 49 – укласти договір оренди з Громадя-
нин України Яшина Ганна Володимирівна. 

4. Нежитлове приміщення загальною площею 
13,2 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. На-
бережна Перемоги, 106 – укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю виробни-
чо-технічне об’єднання «Дніпро – Ліфт».

5. Частина даху ТРП – 105 площею 14,0 кв.м та 
вбудоване нежитлове приміщення площею 9,0 кв.м, 
загальною площею 23,0 кв.м, за адресою: м. Дніпро, 
ж/м Тополя-3 – укласти договір оренди з Приватне  
акціонерне товариство «ВФ Україна».

6. Частина покрівлі ТРП – 3А, загальною площею 
22,6 кв.м, за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-3 –  
укласти договір оренди з Приватне акціонерне това-
риство «ВФ Україна».

7. Нежитлове приміщення площею 10,18 кв.м та 
частина покрівлі ТРП – 2А площею 14,15 кв.м, за-
гальною площею 24,33 кв.м, за адресою: м. Дніпро, 
ж/м Тополя-2 – укласти договір оренди з Приватне 
акціонерне товариство «ВФ Україна».

8. Частина покрівлі ТРП, загальною площею  
5,0 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала  
Судця – укласти договір оренди з Приватне акціо-
нерне товариство «ВФ Україна».

9. Частина даху будівлі, загальною площею 40,0 
кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, 11А 
– укласти договір оренди з Приватне акціонерне  
товариство «Телесистеми України».

10. Вбудовані нежитлові приміщення загальною 
площею 76,4 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, 
вул. Гайова, 51 – укласти договір оренди з Фізична 
особа – підприємець Чернуха Владислав Вікторович.

11. Нежитлові приміщення загальною площею 
244,6 кв.м, напівпідвал, за адресою: м. Дніпро,  
вул. Козака Мамая, 20 – вважати таким, що не від-
бувся та повторно оголосити новий конкурс на право 
оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста.

12. Нежитлове вбудоване приміщення за-
гальною площею 39,8 кв.м, цоколь, за адресою:  
м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 60, бл. 3 – укла-
сти договір оренди з Фізична особа – підприємець  
Бабка Антон Геннадійович.

13. Нежитлові приміщення загальною пло-
щею 254,6 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро,  
вул. Гладкова, 37 – вважати таким, що не відбувся та 
повторно оголосити новий конкурс на право оренди 
об’єктів нерухомого майна, що належить до кому-
нальної власності територіальної громади міста. 

14. Нежитлове приміщення загальною площею 
103,0 кв.м (в т.ч. ганок 15,7 кв.м), 1-й поверх, за адресою:  
м. Дніпро, вул. Моніторна, 7 – укласти договір оренди з 
Фізична особа – підприємець Бурдені Олег Миколайович
Заступник директора департаменту А.М. ТУРЧАК.

Вважати дійсним п.12 заяви про наміри ТОВ 
«Люкс Інком», опублікованої в газеті «Наше місто» 
додаток «Офіційно» 23.08.2018р в такій редакції:

12. Участь громадськості інформація населення 
про плановану діяльність, громадське обговорен-
ня проекту, корегування окремих рішень проекту  
(при необхідності) на основі зауважень і пропозицій 
громадськості 
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріала-
ми проекту і ОВНС, подачі пропозицій) м. Дніпро,  
пр. Д. Яворницького, 75 тел. 744-25-00.

1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною пло-
щею 540,7 кв.м, 1-й поверх та окремі будівлі, за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Череповецька, 10А; балансоутри-
мувач – КП «Житлове господарство Самарського ра-
йону» Дніпровської міської ради; стартова орендна 
плата за базовий місяць липень 2018 року – 3607,13 
грн.; сума застави – 3607,13 грн.

2. Нежитлові приміщення загальною площею 69,1 
кв.м (в т.ч. ганок 6,0 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, ж/м Червоний Камінь, 3, бл. 3; балансоутри-
мувач – КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності 
з нерухомістю» Дніпровської міської ради; стартова 
орендна плата за базовий місяць липень 2018 року – 
986,10 грн.; сума застави – 986,10 грн.

3. Нежитлові приміщення загальною площею 80,9 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 
125; балансоутримувач – КВЖРЕП Жовтневого райо-
ну; стартова орендна плата за базовий місяць липень 
2018 року – 1287,50 грн.; сума застави – 1287,50 грн.

4. Нежитлові приміщення загальною площею 244,6 
кв.м, напівпідвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Козака 
Мамая, 20; балансоутримувач – КП «Жилсервіс-2» 
Дніпровської міської ради; стартова орендна плата за 
базовий місяць липень 2018 року – 2325,66 грн.; сума 
застави – 2325,66 грн.

5. Нежитлові приміщення загальною площею 254,6 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Гладкова, 
37; балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових 
прав та діяльності з нерухомістю» Дніпровської міської 
ради; стартова орендна плата за базовий місяць липень 
2018 року – 2603,10 грн.; сума застави – 2603,10 грн.

6. Нежитлові приміщення загальною площею 115,5 
кв.м (в т.ч. ганки 8,0 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, вул. Флангова, 38; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі-
стю» Дніпровської міської ради; стартова орендна пла-
та за базовий місяць липень 2018 року – 844,54 грн.; 
сума застави – 844,54 грн.

7. Нежитлова будівля загальною площею 1231,5 
кв.м, підвал, 1-й, 2-й та 3-й поверхи, за адресою: м. 
Дніпро, вул. Новоселівська, 19; балансоутримувач – 
КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з неру-
хомістю» Дніпровської міської ради; стартова орендна 
плата за базовий місяць липень 2018 року – 5858,42 
грн.; сума застави – 5858,42 грн.

Згідно з Порядком проведення конкурсу на право 
оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до ко-

мунальної власності територіальної громади міста (рі-
шення міської ради від 06.04.11 №19/10) засідання кон-
курсної комісії з проведення конкурсів на право оренди 
об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста, є закритими. 

Конкурс відбудеться 21.09.18 о 10.00 в управлінні з 
питань комунальної власності департаменту по роботі 
з активами Дніпровської міської ради за адресою: м. 
Дніпро, вул. Мечникова, 6, 2-й поверх.

Термін прийняття заяв та конкурсних пропозицій на 
участь у конкурсі до 19.09.18 (включно) до 13.00.

Для участі у конкурсі учасники подають для ре-
єстрації до департаменту по роботі з активами Дні-
провської міської ради заяву встановленої форми про 
участь у конкурсі та документи.

Сума застави у розмірі стартової орендної плати, 
яка вноситься для участі у конкурсі, перераховуєть-
ся на такі реквізити: департамент по роботі з актива-
ми Дніпровської міської ради, р/р 37328020000081 в 
ГУДКСУ у Дніпропетровській обл., МФО 805012, ЄДР-
ПОУ 37454258. У разі відмови переможця від укладен-
ня договору оренди застава не повертається та зара-
ховується до міського бюджету.

До участі у конкурсі не допускається особа, якщо 
нею не перераховано суму застави для участі у кон-
курсі на право оренди об’єктів нерухомого майна, що 
належить до комунальної власності територіальної 
громади міста та надано пропозиції щодо використан-
ня нерухомого майна у спосіб заборонений чинним за-
конодавством України.

Переможцем конкурсу буде визнано учасника кон-
курсу, який відповідає всім умовам конкурсу, визна-
ченим конкурсною комісією, та який надав пропозиції 
про найбільший розмір орендної ставки порівняно із 
початковим розміром орендної ставки (тобто найбіль-
ший розмір місячної орендної плати за використання 
об’єкта оренди порівняно із стартовою орендною пла-
тою за базовий місяць розрахунку липень 2018р.).

Документи приймаються у відділі діловодства та 
архівної роботи департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради за адресою: 49000, м. Дні-
про, вул. Мечникова, 6, 2-й поверх, приймальня до 
19.09.18 (включно) до 13.00.

Повну інформацію про проведення 21.09.18 кон-
курсу оприлюднено на сайті www.dniprorada.gov.ua.

За додатковою інформацією звертатися  
по тел.: (056) 778-27-90.

ІНФОРМАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ 
ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
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– нежитлові приміщення загальною площею  
77,4 кв.м (в т.ч. ганок 1,5 кв.м), цоколь, за адресою: м. 
Дніпро, просп. Д. Яворницького, 94; балансоутримувач 
– КП «Спеціалізована ремонтно – будівельна дільни-
ця» Дніпровської міської ради.

– одноповерхова нежитлова будівля загальною 
площею 373,2 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вер-
надського, 24Л; балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпров-
ської міської ради.

– нежитлове приміщення загальною площею  
41,8 кв.м (в т.ч. ганок 4,4 кв.м), 1-й поверх, за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Гладкова, 45; балансоутримувач –  
КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухо-
містю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею  
457,83 кв.м (в т.ч. місця загального користування 
141,33 кв.м), підвал, 1-й та 2-й поверхи, за адресою: м. 
Дніпро, просп. С. Нігояна, 27А; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі-
стю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 53,0 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3Б 
(літ. Ж-1); балансоутримувач – КП «Бюро обліку май-
нових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпровської 
міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею  
98,0 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Кот-
ляревського, 4; балансоутримувач – КП «Жилсервіс-5» 
Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею  
119,37 кв.м (в т.ч. місця загального користування 10,97 
кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Б. 
Хмельницького, 8; балансоутримувач – КП «Бюро об-
ліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дні-
провської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею  
110,73 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро,  
вул. 152-ї Дивізії, 6; балансоутримувач – КП «Бюро об-
ліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дні-
провської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею  
71,5 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Мо-
лодогвардійська, 26; балансоутримувач – КП «Бюро 
обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» 
Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею  
64,8 кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 
66; балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав 
та діяльності з нерухомістю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлове приміщення загальною площею  
11,2 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Кали-
нова, 53, бл. 5; балансоутримувач – ВРЖЕП Амур-Ниж-
ньодніпровського району. 

– нежитлове приміщення загальною площею  
11,46 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. 
Калинова, 53, бл. 7; балансоутримувач – ВРЖЕП 
Амур-Нижньодніпровського району.

– нежитлове приміщення загальною площею  
37,3 кв.м, 1-й та 2-й поверхи, за адресою: м. Дніпро, 
вул. Панікахи, 19; балансоутримувач – КЗ «Дніпров-
ський центр первинної медико – санітарної допомоги 
№4» Дніпровської міської ради.

– нежитлове приміщення загальною площею  
41,4 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. П. 
Калнишевського, 31; балансоутримувач – КВЖРЕП Ін-
дустріального району.

– нежитлові приміщення загальною площею  
60,0 кв.м (в т.ч. місця загального користування 9,4 кв.м), 
1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Енергетиків, 8; 
балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав та 
діяльності з нерухомістю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 53,6 
кв.м (в т.ч. місця загального користування 7,5 кв.м), 
1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 1; ба-
лансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав та 
діяльності з нерухомістю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлове приміщення загальною площею 1,0 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Слобо-
жанський, 15; балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпров-
ської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 67,5 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке 
шосе, 40, бл. 3; балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпров-
ської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 68,7 
кв.м (в т.ч. ганок 4,7 кв.м) та замощення 4,4 кв.м, 1-й 
поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 
60, бл. 1; балансоутримувач – КП «Бюро обліку май-
нових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпровської 
міської ради. 

– нежитлове приміщення загальною площею 55,2 
кв.м (в т.ч. ганок 1,8 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, просп. О. Поля, 64; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі-
стю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 452,9 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Д. Нечая, 
21; балансоутримувач – КП «Жилсервіс-5» Дніпров-
ської міської ради. 

– одноповерховий зруйнований будинок загальною 
площею 662,7 кв.м та одноповерхова зруйнована бу-
дівля котельні загальною площею 167,4 кв.м, за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Давидова, 56; балансоутримувач 
– КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з неру-
хомістю» Дніпровської міської ради.

– нежитлові приміщення загальною площею 109,9 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Терещенківська, 
14; балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав 
та діяльності з нерухомістю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 135,9 
кв.м (в т.ч. ганок 3,9 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, ж/м Червоний Камінь, 4Г, бл. 12; балансоутри-
мувач – КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності 
з нерухомістю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 140,2 
кв.м (в т.ч. ганки 15,4 кв.м), цоколь, за адресою: м. 
Дніпро, вул. Ю. Савченка, 97; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі-
стю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 160,03 
кв.м (в т.ч. частина ганку 14,43 кв.м), 1-й поверх, за 
адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 118; балансоутри-
мувач – КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності 
з нерухомістю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 190,4 
кв.м (в т.ч. ганок 3,3 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, вул. 152–ї Дивізії, 4А; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі-
стю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 107,7 
кв.м (в т.ч. ганок 5,6 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, ж/м Червоний Камінь, 4; балансоутримувач – 
КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухо-
містю» Дніпровської міської ради. 

– нежитлові приміщення загальною площею 70,1 кв.м, 
1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 28; 
балансоутримувач – КВЖРЕП Індустріального району.

– нежитлове приміщення загальною площею 
14,75 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп.  
Б. Хмельницького, 31А; балансоутримувач – КП «Дніп-
ровський електротранспорт» Дніпровської міської ради. 

– нежитлове приміщення загальною площею  
36,3 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Ге-
роїв, 38; балансоутримувач – Департамент гуманітар-
ної політики Дніпровської міської ради. 

– нежитлове приміщення загальною площею  
26,3 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. 
Комбрига Петрова, 17; балансоутримувач – КЗО «На-
вчально – виховний комплекс №99 «багатопрофільна 
гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний 
заклад» Дніпровської міської ради. 

– нежитлове приміщення площею 8,4 кв.м та части-
на даху та зовнішня поверхня стіни площею 21,8 кв.м, 
загальною площею 30,2 кв.м за адресою: м. Дніпро, 
вул. Семафорна, 50; балансоутримувач – КП «Жит-
лове господарство Самарського району» Дніпровської 
міської ради. 

– частина даху та нежитлового приміщення загаль-
ною площею 33,0 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Ти-
това, 18; балансоутримувач – МКЗК «Вокально – хо-
реографічний ансамбль «Юність Дніпра». 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю 
– немає.

Дата оцінки – протягом п’яти робочих днів з момен-
ту оплати потенційним орендарем робіт з незалежної 
оцінки.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є 
наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно 
оцінки об’єкта; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у 
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; пе-
реліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна 
та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного 
майна.

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну до-
кументацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів.

До підтвердних документів належать: заява на 
участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфіка-
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатно-
му складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден-
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими під-
писами; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльно-
сті, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці-
нювачів, які працюють у його штатному складі та до-
датково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, 
у тому числі подібного майна тощо).

Претендент подає у запечатаному конверті пропо-
зицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну 
виконання робіт (у календарних днях). 

Конкурсна документація подається в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містять-
ся в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Документи приймаються у відділі діловодства 
та архівної роботи департаменту по роботі з акти-
вами Дніпровської міської ради за адресою: 49000,  
м. Дніпро, вул. Мечникова, 6, 2-й поверх, приймальня 
до 11.09.18 (включно) до 13.00.

Конкурс відбудеться в управлінні з питань кому-
нальної власності департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради 13.09.2018 о 12.00 за адре-
сою: 49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 6, 2-й поверх. 

За додатковою інформацією звертатися  
по тел. (056) 778-27-90.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ  

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПЕРЕЛІК ПРИВАТИЗОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ 

НЕРУХОМОГО МАЙНА

№  
з/п

Назва  
об’єкта

Адреса  
об’єкта

Площа,  
кв.м 

Спосіб при-
ватизації Покупець Ціна про-

дажу, грн.

1. Нежитлове  
приміщення

пл. Старомос-
това, 2 92,2 Викуп ФОП  

Гасимов С.І. 520388,40

2 Нежитлове 
приміщення

просп. Б. Хме-
льницького, 
113

236,5 Аукціон Семенова 
О. О. 3015064,80

ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ


