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Ãðîø³ â çåìëþ
Ôàõ³âö³ ç’ÿñóþòü ïðè÷èíè âñèõàííÿ äåðåâ ó ñòîëèö³

Ïîíàä 67 â³äñîòê³â ñòîëè÷íî¿ òåðèòîð³¿ â³äâåäå-
íî ï³ä çåëåí³ íàñàäæåííÿ. Ç íèõ á³ëüøå ÿê ïîëî-
âèíó ïëîù³, à öå 34 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â, ñòàíîâëÿòü
îàçè, ÿê³ óòâîðþþòü ë³ñîïàðêîâèé ïîÿñ Êèºâà.
Íàéá³ëüøå äåðåâ âèñàäæåíî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó,
Äàðíèöüêîìó ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâàõ òà â Êîí-
÷à-Çàñï³. Òàê³ äàí³ íàâîäèëè ï³ä ÷àñ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ
ó ï’ÿòíèöþ. ×èíîâíèêè é ôàõ³âö³ îáãîâîðþâàëè
ñòàí ³ çáåðåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó ì³ñò³.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü åêîëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Â³ê-
òîð Òîêàðåíêî çàçíà÷èâ, ùî íèí³ íàãàëüíèì º ïè-
òàííÿ çáåðåæåííÿ âæå ³ñíóþ÷èõ ë³ñîâèõ íàñàäæåíü.
“Ìàºìî äîêëàñòè ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá íàøå ì³ñ-
òî ëèøàëîñÿ êâ³òó÷èì òà çåëåíèì,— ñêàçàâ â³í.—
Öüîìó ñïðèÿòèìóòü òðàäèö³éí³ ìàñîâ³ àêö³¿ ³ç çà-
ë³ñíåííÿ òåðèòîð³é, çàñàäæåííÿ íîâèõ çåëåíèõ
çîí”. Çà ñëîâàìè ïàíà Òîêàðåíêà, ò³ëüêè ïðîòÿãîì
äâîõ ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó äî ðîáîòè çàëó÷èëè
80 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â, íàñàìïåðåä ó÷í³âñüêó òà ñòó-
äåíòñüêó ìîëîäü.

Àêòóàëüíèì çàëèøàºòüñÿ ³ ñòâîðåííÿ íîâèõ çå-
ëåíèõ îàç. Ó ïåðñïåêòèâ³ âîíè ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ íà
ì³ñö³ îäíîãî ç³ ñì³òòºçâàëèù, ðîçòàøîâàíîãî â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ïîáëèçó ñåëèùà Ïèðîã³â. Íà-
ðàç³ ä³ëÿíêó â ïîíàä 40 ãåêòàð³â í³õòî íå âèêîðèñ-
òîâóº.

Ï³ä ÷àñ êîëåã³¿ íàãàäàëè ³ ïðî çáåðåæåííÿ ë³ñ³â
òà ë³ñîñìóã â³ä âîãíþ. Íà ñüîãîäí³ ó ì³ñüêèõ ë³ñàõ
ñòâîðåíî 40 çîí â³äïî÷èíêó êèÿí íà çàãàëüí³é ïëî-
ù³ ïîíàä 5 òèñÿ÷ ãåêòàð³â. “Íèí³øíüîãî ðîêó ÷å-
ðåç ñïåêó òà íèçüêó êóëüòóðó â³äïî÷èâàëüíèê³â ñòà-
ëàñÿ ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü çàãîðàíü,— ïîâ³äîìèâ ïàí
Òîêàðåíêî.— Ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â, çäåá³ëüøî-
ãî â ë³òí³é ïåð³îä, ó ñòîëè÷í³é ë³ñîâ³é çîí³ çàô³ê-
ñîâàíî 451 ï³äïàë íà çàãàëüí³é ïëîù³ 82 ãåêòàð³â”.

Îêð³ì òîãî, ùî ðîñëèíè ãîðÿòü, âîíè ùå é ñîõ-
íóòü. Çà ³íôîðìàö³ºþ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Äåðæ-
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â Êèºâ³ ²ãîðÿ Ùåðáàêà, â ì³ñò³ ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ ìàñîâå âñèõàííÿ ðîñëèí — äî 80—90 %
âèñàäæåíèõ. Òàêîæ ³ç ðîêó â ð³ê çìåíøóþòüñÿ é òå-
ðèòîð³¿ ì³ñüêèõ ë³ñîâèõ çîí. ßêùî ó 2000-ìó öÿ
ïëîùà ñòàíîâèëà 36 òèñÿ÷ 100 ãåêòàð³â, òî íàðàç³
âîíà çìåíøèëàñÿ äî 35 òèñÿ÷ 469 ãåêòàð³â. “Òîáòî
ïðîòÿãîì 9 ðîê³â çíèêëî ìàéæå 700 ãåêòàð³â ë³-
ñó”,— çàÿâèâ ²ãîð Ùåðáàê. Â.î. ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî îäðàçó äîðó÷èâ ñòâîðèòè ³íñïåê-
ö³þ òà âèâ÷èòè, ñê³ëüêè ç-ïîíàä 18 òèñÿ÷ âèñàäæå-
íèõ íàâåñí³ äåðåâ òà êóù³â óö³ë³ëî, ùîá ïîêëàñòè
êðàé “çàêîïóâàííþ â çåìëþ ãðîøåé, ïðè÷îìó çíà÷-
íèõ ñóì”. Ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè ìàþòü áóòè ãîòîâ³
äî âåðåñíÿ
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О рім фахівців, дерева та щі в рідном місті цьо оріч висадж вали 80 тисяч иян

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Майже 700 а лісових насаджень зни ли
з арти Києва протя ом останніх 10 ро-
ів, повідомили на оле ії КМДА п'ят-
ницю. Фахівці та чиновни и об оворю-
вали збереження і збільшення зелених
ле енів столиці. Б ло вирішено ш ати
вільні площі для відтворення зелених
оаз. О рім то о, спеціальна інспе ція до
вересня має з'яс вати, с іль и із понад
18 тисяч дерев, висаджених під час
весняно о двомісячни а з бла о строю,
ціліло. Та ож визначать, що потрібно,
аби рослини не ин ли та масово, а
роші з місь о о бюджет "не за оп ва-
ли" в землю.
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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про надання щомісячної адресної 
безготівкової допомоги окремим категоріям

соціально незахищених верств населення 
м. Києва в зв’язку з поетапним приведенням
тарифів на комунальні послуги до економічно

обґрунтованих витрат

Розпорядження № 712 від 25 червня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про соціальні послуги”, ст. 19
Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, ст. 30 Закону України
“Про житлово�комунальні послуги” та з метою посилення соціального захисту окремих категорій соціаль�
но незахищених верств населення м. Києва в зв’язку з поетапним приведенням тарифів на комунальні по�
слуги до економічно обґрунтованих витрат, у межах здійснення повноважень органу місцевого самовря�
дування:

1. Íàäàâàòè ç 01.06.2009 äî 31.12.2009
ùîì³ñÿ÷íó àäðåñíó áåçãîò³âêîâó äîïîìîãó
(äàë³ — äîïîìîãó) îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì.
Êèºâà íà ïîêðèòòÿ ð³çíèö³ ì³æ ðîçì³ðîì
ïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà òàðèôàìè,
ÿê³ ä³þòü ç 01.06.2009, ç óðàõóâàííÿì çíèæ-
êè ç íèõ íà ïîñëóãè ç âîäîïîñòà÷àííÿ òà
âîäîâ³äâåäåííÿ — 51 â³äñîòîê, îïàëåííÿ —
16,4 â³äñîòêà, ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ —
28,7 â³äñîòêà òà ðîçì³ðîì ïëàòè çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè, ùî ä³ÿëè äî 01.06.2009.

2. Âñòàíîâèòè, ùî äî îêðåìèõ êàòåãîð³é
ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ
ì. Êèºâà, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà äîïîìîãó,
íàëåæàòü:

— îñîáè ç ÷èñëà ïåíñ³îíåð³â àáî îäåð-
æóâà÷³â äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåð-
æàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ³íâàë³äàì ç äè-
òèíñòâà òà ä³òÿì-³íâàë³äàì”, ðîçì³ð ïåí-
ñ³éíèõ âèïëàò àáî äîïîìîãè ÿêèõ íå ïå-
ðåâèùóº ðîçì³ðó äâîõ ç ïîëîâèíîþ ïðî-
æèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòè-
ëè ïðàöåçäàòí³ñòü;

— îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü äåðæàâíó ñî-
ö³àëüíó äîïîìîãó, îñîáè, ÿê³ íå ìàþòü
ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äè â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó
äîïîìîãó îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü ïðàâà íà
ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì”;

— îäèíîê³ ìàòåð³ (áàòüêè), ÿêèì ïðè-
çíà÷åíî äåðæàâíó äîïîìîãó â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó
ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè”;

— ìàëîçàáåçïå÷åí³, â òîìó ÷èñë³ áàãà-
òîä³òí³ ñ³ì’¿, ÿêèì ïðèçíà÷åíî äåðæàâíó
ñîö³àëüíó äîïîìîãó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïî-
ìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì”;

— ìàëîçàáåçïå÷åí³ îñîáè, ÿê³ ïðîæè-
âàþòü ðàçîì ç ³íâàë³äîì ² ÷è ²² ãðóïè âíà-
ñë³äîê ïñèõ³÷íîãî ðîçëàäó, ÿêèé çà âèñíîâ-
êîì ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ ìåäè÷íîãî çàêëàäó
ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî ñòîðîííüîãî äîãëÿ-
äó, òà îäåðæóþòü ùîì³ñÿ÷íó ãðîøîâó äî-
ïîìîãó íà äîãëÿä çà íèì çã³äíî ç ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
02.08.2000 ¹ 1192;

— íåïðàöþþ÷³ ïðàöåçäàòí³ îñîáè, ÿê³
îòðèìóþòü ùîì³ñÿ÷³ êîìïåíñàö³éíó âè-
ïëàòó ïî äîãëÿäó çà ³íâàë³äîì ² ãðóïè, à
òàêîæ ïðåñòàð³ëèì, ÿêèé äîñÿã 80-ð³÷íî-
ãî â³êó, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26.07.96 ¹ 832;

— ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ îòðèìóþòü êîì-
ïåíñàö³þ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.04.2004 ¹ 558
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðèçíà÷åí-
íÿ ³ âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ ô³çè÷íèì îñî-
áàì, ÿê³ íàäàþòü ñîö³àëüí³ ïîñëóãè”;

— ³íø³ ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ âåðñòâè
íàñåëåííÿ çà ð³øåííÿì ðàéîííèõ òà ì³ñü-
êî¿ êîì³ñ³¿ ç ðîçãëÿäó ñï³ðíèõ ïèòàíü, ïî-
â’ÿçàíèõ ³ç íàäàííÿì ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿
áåçãîò³âêîâî¿ äîïîìîãè îêðåìèì ñîö³àëü-
íî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ.

3. Çàòâåðäèòè çðàçîê äîâ³äêè äëÿ îòðè-
ìàííÿ äîïîìîãè (äàë³ — äîâ³äêà), ùî äî-
äàºòüñÿ.

4. Ï³äñòàâîþ äëÿ îòðèìàííÿ äîïîìîãè
º äîâ³äêà, âèäàíà óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ
ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é àáî
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì ïî íàðàõó-
âàííþ òà çä³éñíåííþ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

5. Îñîáè, ÿê³ çã³äíî ç ïóíêòîì 2 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàí-
íÿ äîïîìîãè ç 01.06.2009, ïîâèíí³ äî
01.09.2009 ï³äòâåðäèòè ñâîº ïðàâî íà îò-
ðèìàííÿ äîïîìîãè øëÿõîì ïîäàííÿ äî-
â³äêè äî îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³, ùî ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëà-
òåæ³â íàñåëåííþ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
(òåïëî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåí-
íÿ).

Ó ðàç³ íåï³äòâåðäæåííÿ ïðàâà íà îòðè-
ìàííÿ äîïîìîãè ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç
ì³ñÿöÿ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â, äîïîìîãà íà-
äàºòüñÿ ç ì³ñÿöÿ íàäàííÿ äîâ³äêè äî îð-
ãàí³çàö³é òà óñòàíîâ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³,
ùî ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â íàñå-
ëåííþ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè (òåïëî-, âî-
äîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ). Ïðè
öüîìó äîïîìîãà, íàäàíà ç 01.06.2009 ïî
01.09.2009, íà ï³äñòàâ³ ñïèñê³â íå ïåðåðà-
õîâóºòüñÿ.

6. Ãîëîâàì ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é:

6.1. Çàáåçïå÷èòè âèäà÷ó äîâ³äîê óïðàâ-
ë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é òà ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè.

6.2. Ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ùî-
äåííîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþ-
òüñÿ çà âèçíà÷åííÿì ïðàâà íà îòðèìàííÿ
äîïîìîãè, çàáåçïå÷èâøè ï³äðîçä³ëè óïðàâ-
ë³íü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ, íà ÿê³ ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ çàçíà÷å-
íèõ ôóíêö³é, êàíöåëÿðñüêèì ïðèëàääÿì,
íåîáõ³äíîþ êîìï’þòåðíîþ òà îðãòåõí³êîþ.

6.3. Óòâîðèòè ðàéîíí³ êîì³ñ³¿ äëÿ ðîç-
ãëÿäó ñï³ðíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàäàí-
íÿì ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ áåçãîò³âêîâî¿ äî-
ïîìîãè îêðåìèì ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ â äåñÿòèäåííèé òåð-
ì³í ï³ñëÿ âèäàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

7.1. Ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ

ïðî ñòâîðåííÿ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ äëÿ ðîçãëÿ-
äó ñï³ðíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàäàííÿì
ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ áåçãîò³âêîâî¿ äîïî-
ìîãè îêðåìèì ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ, ðîçðîáèòè Ïîëîæåí-
íÿ ïðî êîì³ñ³þ òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä
â äåñÿòèäåííèé òåðì³í ï³ñëÿ âèäàííÿ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ.

7.2. Íàäàâàòè ìåòîäè÷íó äîïîìîãó
óïðàâë³ííÿì ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é ó âèð³øåíí³ ïèòàíü, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç íàäàííÿì äîïîìîãè.

7.3. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê
íàäàííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ áåçãîò³âêî-
âî¿ äîïîìîãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ñîö³àëü-
íî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà
Êèºâà â äåñÿòèäåííèé òåðì³í ï³ñëÿ âè-
äàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ.

7.4. Íàäàâàòè ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî íàäàí-
íÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ áåçãîò³âêîâî¿ àäðåñíî¿ äî-
ïîìîãè. Ïðè öüîìó âçÿòè äî â³äîìà, ùî ó
ñóêóïíîìó äîõîä³ ñ³ì’¿ ïðè âèçíà÷åíí³ ¿¿
ïðàâà íà îòðèìàííÿ äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿
äîïîìîãè ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì ñ³ì’ÿì,
äîïîìîãè íà ä³òåé îäèíîêèì ìàòåðÿì, äî-
ïîìîãè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿã-
íåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó, æèòëîâî¿ ñóá-
ñèä³¿, ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ âðàõîâóºòüñÿ
ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò áåçãîò³âêîâî¿ äîïî-
ìîãè.

8. Çä³éñíþâàòè íàäàííÿ äîïîìîãè, âè-
çíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, â ìåæàõ çàãàëüíèõ àñèãíóâàíü, ïåðåä-
áà÷åíèõ Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â áþäæå-
ò³ ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê.

9. Îðãàí³çàö³ÿì òà óñòàíîâàì óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³, ùî ïðîâîäÿòü íàðàõóâàííÿ ïëà-
òåæ³â íàñåëåííþ íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè:

9.1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ðîçì³ð äîïîìî-
ãè âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ðîçì³ðîì
ïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè (òåïëî-, âî-
äîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ) çà òàðè-
ôàìè, ÿê³ ä³þòü ç 01.06.2009, ç óðàõóâàí-
íÿì ï³ëüã, ñóáñèä³é òà êîìïåíñàö³é òà ðîç-
ì³ðîì ïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè (òåï-
ëî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ) çà
òàðèôàìè, ùî ä³ÿëè äî 01.06.2009, ç óðà-
õóâàííÿì ï³ëüã, ñóáñèä³é òà êîìïåíñàö³é.
Ðîçì³ð äîïîìîãè ðîçðàõîâóºòüñÿ íà ï³ä-
ñòàâ³ äîâ³äîê, à ó ïåð³îä ç 01.06.2009 äî
01.09.2009 ðîçðàõîâóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äî-
â³äîê äëÿ îòðèìàííÿ äîïîìîãè àáî ñïèñ-
ê³â, íàäàíèõ óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

9.2. Ñâîº÷àñíî ïåðåäàâàòè äî êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà “Ãîëîâíèé ³íôîðìà-
ö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” ³íôîðìà-
ö³þ ïðî îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè òà ïðî ñó-
ìè íàäàíî¿ äîïîìîãè.

9.3. Ðîçì³ð äîïîìîãè ðîçðàõîâóºòüñÿ âè-
õîäÿ÷è ç ê³ëüêîñò³ îñ³á, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³
â æèòëîâîìó ïðèì³ùåíí³ (áóäèíêó) òà
ÿêèì íàðàõîâóºòüñÿ ïëàòà çà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè (òåïëî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäî-
â³äâåäåííÿ).

Ïðè ðîçðàõóíêó äîïîìîãè êåðóâàòèñÿ
íîðìàìè ñïîæèâàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
(òåïëî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåí-
íÿ), çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 879 â³ä 01.08.1996 (³ç
çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè) “Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ íîðì êîðèñòóâàííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèìè ïîñëóãàìè ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ ìà-
þòü ï³ëüãè ùîäî ¿õ îïëàòè” òà ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.07.2004 ¹ 1285 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ íîðì ñïîæèâàííÿ ãðîìàäÿíà-
ìè õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ, íà ÿê³ íàäàþòüñÿ ï³ëüãè òà ñóáñè-
ä³¿”.

9.4. Ðîçðàõóíêè ïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè (òåïëî-, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³ä-
âåäåííÿ) äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó äîïîìî-
ãè ïðîâîäèòè àíàëîã³÷íî ïðîâåäåííþ ðîç-
ðàõóíêó ïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
óðàõóâàííÿì ï³ëüã. Çà íàäëèøêè ïëîù³ ïî-
íàä íîðìó òà ïîíàäíîðìàòèâíå ñïîæèâàí-
íÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã îñîáè ñïëà÷óþòü
çà ä³þ÷èìè ç 01.06.2009 òàðèôàìè äëÿ íà-
ñåëåííÿ.

10. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãîëîâ-
íèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð” ùîì³ñÿ÷íî ãîòóâàòè äàí³ ïðî ðîç-
ì³ð íàäàíî¿ äîïîìîãè ïî êîæíîìó âèäó
ïîñëóã äëÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

11. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøèõ çàñòóï-
íèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿç-
ê³â.

Голова Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна 
в секретаріаті Київради

Про надання матеріальної 
допомоги багатодітним матерям 

міста Києва
Розпорядження № 745 від 26 червня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання міської комплекс�
ної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київради від 16.12.2005 № 603/3064,
враховуючи Укази Президента України від 30.10.2008 № 980/2008 “Про відзначення державними нагоро�
дами України працівників соціальної сфери”, від 25.11.2008 № 1085/2008, від 12.01.2009 № 17/2009,
від 25.02.2009 № 102/2009, від 06.04.2009 № 228/2009 “Про присвоєння почесного звання “Мати�геро�
їня” та з метою посилення соціальної підтримки багатодітних матерів міста Києва, в межах здійснення пов�
новажень органу місцевого самоврядування:

1. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ìàòåð³àëü-
íó äîïîìîãó áàãàòîä³òíèì ìàòåðÿì ì³ñòà

Êèºâà â îáñÿç³ 159,0 òèñ. ãðí, çã³äíî ç äî-
äàòêîì, â ðîçì³ð³ 3,0 òèñ. ãðí êîæí³é, çà
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³
ì. Êèºâà íà 2009 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñü-
êî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Òóðáîòà” íà
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Про створення Київської міської 
донорської ради

Розпорядження № 654 від 5 червня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про донорство
крові та її компонентів”, з метою планування та організації донорства крові в місті Києві та у межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

Про виконання робіт 
з ліквідації аварійної ситуації 
на каналізаційному колекторі 

на розі просп. 40'річчя Жовтня 
(проспекту Голосіївського) 

та вул. Голосіївської в Голосіївському районі

Розпорядження № 724 від 26 червня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, на вико�
нання Програми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2009 рік, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 06.03.2009 № 125/1180, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäî-
êàíàë” âèêîíàòè ðîáîòè ç ë³êâ³äàö³¿
àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ íà êàíàë³çàö³éíîìó
êîëåêòîð³ íà ðîç³ ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâò-
íÿ (ïðîñïåêòó Ãîëîñ³¿âñüêîãî) òà 
âóë. Ãîëîñ³¿âñüêî¿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ç ÷àñòêîâèì çàéíÿòòÿì ïðî¿çíî¿
÷àñòèíè âóë. Ãîëîñ³¿âñüêî¿ çã³äíî ç ðîç-
ðîáëåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íîþ äîêóìåíòàö³ºþ, â òåðì³í äî
31.12.2010 ó òðèçì³ííîìó ðåæèì³.

2. Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó “Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêà-
íàë”:

2.1. Ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-
ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèçíà÷èòè íà
òåíäåðí³é îñíîâ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

2.2. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â ³íñïåê-
ö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî-
ãî êîíòðîëþ äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò òà ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ì³ñòà Êè-
ºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) äîçâ³ë (îðäåð) íà òèì÷àñî-
âå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òà éîãî â³ä-
íîâëåííÿ.

2.3. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî Ïðàâèë
áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
25.12.2008 ¹ 1051/1051.

2.4. Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò äîòðèìóâà-
òèñü íîðì ³ ïðàâèë áåçïåêè ó áóä³âíèö-
òâ³.

2.5. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ
ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìè îðãàí³-
çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó òà çàáåçïå÷èòè
áåçïå÷íèé ïðîõ³ä ï³øîõîä³â â ì³ñöÿõ âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

2.6. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ â ì³ñ-
öÿõ âèêîíàííÿ ðîá³ò äîðîæí³õ çíàê³â,
ñèãíàëüíèõ ë³õòàð³â, îãîðîæ³ âñòàíîâëå-
íîãî çðàçêà.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Áàññó Ä. ß. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

1. Óòâîðèòè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) Êè¿âñüêó ì³ñüêó
äîíîðñüêó ðàäó òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Êè¿âñüêó
ì³ñüêó äîíîðñüêó ðàäó, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22.04.2009 ¹ 468 “Ïðî
â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè” (³ç çì³íàìè
òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿ-
äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08.05.2009 ¹ 558):

1. Ï³äïóíêò 3.7. ïóíêòó 3 ðîçïîðÿäæåí-
íÿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

“3.7. Íàäàòè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ãðî-
ìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì âåòåðàí³â â³éíè,

æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü òà ä³òåé
â³éíè ì. Êèºâà äëÿ ðîçðàõóíê³â ïî âèòðà-
òàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîãàøåííÿì çàáîðãîâà-
íîñò³ çà îïëàòó îðåíäè ïðèì³ùåíü ³ êîðèñ-
òóâàííÿ êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè çà ìè-
íóë³ ðîêè òà îïëàòîþ îðåíäè ïðèì³ùåíü
³ êîðèñòóâàííÿ êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè
ó ïîòî÷íîìó ðîö³”.

2. Ïóíêò 8 äîäàòêà 2 äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

“8. Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ãðî-
ìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì âåòåðàí³â â³éíè,
æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü òà ä³òåé

ì. Êèºâà äëÿ ðîçðàõóíê³â ïî âèòðàòàõ, ïî-
â’ÿçàíèõ ç ïîãàøåííÿì çàáîðãîâàíîñò³ çà
îïëàòó îðåíäè ïðèì³ùåíü ³ êîðèñòóâàííÿ
êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè çà ìèíóë³ ðîêè
òà îïëàòîþ îðåíäè ïðèì³ùåíü ³ êîðèñòó-
âàííÿ êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè ó ïîòî÷-
íîìó ðîö³ — 280 000 ãðí”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-

÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження 
Положення про порядок 
надання стоматологічної 

допомоги соціально'незахищеним 
верствам населення в 

КП “Київська міська стоматологічна 
поліклініка”

Розпорядження № 748 від 26 червня 2009 року

Відповідно до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та до законів України “Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та “Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам”, з метою визначення механізму направлення та надання сто�
матологічної допомоги соціально�незахищеним верствам в КП “Київська міська стоматологічна полікліні�
ка”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
íàäàííÿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè ñîö³-
àëüíî-íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ â
ÊÏ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïî-
ë³êë³í³êà”, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Äåíèñ Æàðêèõ 

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

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

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1473

Про створення Київської міської ради 
з питань протидії туберкульозу

Розпорядження № 705 від 23 червня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 11.07.2007 року № 926 “Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу”, з метою за�
безпечення належних умов захисту населення в місті Києві, сприяння оперативному вирішенню питань про�
тидії поширенню туберкульозу та ефективній реалізації програм і заходів щодо його попередження, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Óòâîðèòè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) Êè¿âñüêó ì³ñüêó
ðàäó ç ïèòàíü ïðîòèä³¿ òóáåðêóëüîçó òà çà-
òâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Êè¿âñüêó
ì³ñüêó ðàäó ç ïèòàíü ïðîòèä³¿ òóáåðêóëüî-
çó, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â

çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

2006—2010 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âðàäè â³ä 16.12.2005 ¹ 603/3064.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü-
÷èöüê³é ². Ð. çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüêó ². Ð.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про внесення змін 
та доповнень до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 22.04.2009 № 468

Розпорядження № 749 від 26 червня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус ветеранів війни, га�
рантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про соціальний захист дітей вій�
ни”, постанови Верховної Ради України від 14.04.2009 р. № 1260�VІ “Про відзначення 64�ї річниці Пере�
моги у Великій Вітчизняній війні”, Указу Президента України від 15.04.2009 р. № 242/2009 “Про відзна�
чення 64�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років” та на виконання міської ком�
плексної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
16.12.2005 № 603/3064 (із змінами та доповненнями), в межах здійснення повноважень органу місцево�
го самоврядування та з метою відзначення державного свята — Дня Перемоги у столиці України — місті�
герої Києві:



За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

АКЦІОНЕРАМ АБ “УКООПСПІЛКА”
АБ “У оопспіл а” повідомляє про проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 21 вересня 2009 ро о 10.00

за адресою: м. Київ, в л.Хрещати , 7/11, У оопспіл а, а товий зал. Реєстрація часни ів за місцем проведення зборів з 09.30 до 09.50.
Для реєстрації часни ам зборів - а ціонерам потрібно мати при собі паспорт, представни ам а ціонерів - паспорт і дор чення. Телефон
для довідо : 278-71-24.
Порядо денний:

1. Внесення змін до Стат т з ідно з За оном У раїни “Про а ціонерні товариства”.
2. Внесення змін до та их Положень про ор ани товариства з ідно з За оном У раїни “Про
а ціонерні товариства”:

• Положення про Спостережн Рад ;
• Положення про Правління;
• Положення про Ревізійн омісію;

3. Прийняття рішення щодо збільшення Стат тно о апітал АБ “У оопспіл а” шляхом збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної
вартості за рах но додат ових внес ів.

4. За рите (приватне) розміщення а цій та затвердження прото ол рішення про за рите (приватне) розміщення а цій.
5. Затвердження перелі інвесторів, серед я их передбачено розміщення а цій, відповідно до я их прийнято рішення про розміщення.
6. Визначення повноважено о ор ан АБ “У оопспіл а”, я ом надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій,

пов’язаних із за ритим (приватним) розміщенням а цій.
7. Визначення повноважених осіб повноважено о ор ан АБ “У оопспіл а”, я им надаються повноваження:

7.1. здійснювати персональне повідомлення всіх а ціонерів та інших інвесторів, перелі я их затверджено за альними зборами
а ціонерів бан , на я их прийнято рішення про збільшення стат тно о апітал та за рите приватне (розміщення) а цій, про прийняті
за альними зборами рішення;
7.2. проводити дії щодо забезпечення реалізації а ціонерами сво о переважно о права на придбання а цій, відповідно до я их прийнято
рішення про розміщення;
7.3. проводити дії щодо забезпечення за рито о (приватно о) розміщення а цій.

Повідомлення про збільшення розмір стат тно о апітал
Метою збільшення стат тно о апітал є зріст обся а тивних операцій, забезпечення розвит і фінансової надійності бан в інтересах

а ціонерів, лієнтів та в ладни ів.
Стат тний апітал бан збільш ється шляхом збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної вартості 0.01 рн за рах но додат ових

внес ів.
План ється збільшити розмір стат тно о апітал на 5’000’000 рн, що становить 500’000’000 простих іменних а цій, форма вип с

— бездо ментарна.
За альна номінальна вартість вип с становить 5’000’000 рн. Вип с а цій на пред’явни а та привілейованих а цій не передбачено.

У зв’яз зі збільшенням стат тно о апітал бан а ціонери збит ів не понес ть, та права а ціонерів не змінюються. А ціонери бан
мають переважне право на придбання додат ово вип щених а цій.

Вип с а цій план ється провести шляхом приватно о (за рито о) розміщення два етапи. Перший етап, реалізація а ціонерами
сво о переважно о права на придбання а цій пропорційно їх частці стат тном апіталі, з 24.11.09 по 10.12.09 р. Др ий етап
починається наст пно о дня після за інчення першо о і б де проходити з 11.12.09 по 15.12.09 р.
Прое т змін до Стат т :
п н т 9.1. Статті 9 ви ласти наст пній реда ції: “9.1. Для забезпечення своєї діяльності Бан створює стат тний апітал, я ий с ладає
42’626’324,47 ривень (соро два мільйони шістсот двадцять шість тисяч триста двадцять чотири рн 47 оп.), я ий розподілено на
4’262’632’447 (чотири млрд двісті шістдесят два мільйони шістсот тридцять дві тисячі чотириста соро сім) простих іменних а цій
номінальною вартістю 1 (одна) опій а ожна. Привілейованих іменних а цій Бан не має”.

Правління

Заява про е оло ічні наслід и діяльності РК “Позня и”
А ціонерна енер опостачальна омпанія “Київенер о” повідомляє про б дівництво районної отельні житлово о

масив “Позня и” (РК “Позня и”) Дарниць ом районі м. Києва.
РК “Позня и” призначена для теплопостачання та забезпечення арячою водою споживачів житлово о масив

“Позня и” і перспе тивно о масив “Осо ор и”.
Розрах н ова встановлена теплова пот жність РК “Позня и” - 768 Г ал/ од.
Для забезпечення теплопостачання споживачів зазначених житлових масивів Прое том передбачено

встановлення обладнання на 4-х етапах б дівництва:
на першом етапі б дівництва:
- два парових отли тип ДЕ-25-14ГМ пот жністю пари по 25 т/ од з тис ом насиченої пари по 14 /см2

(теплова пот жність - по 14 Г ал/ од ожний);
- два водо рійних отли тип КВ-ГМ-100-150М тепловою пот жністю по 100 Г ал/ од ожний.
На наст пних (2, 3 і 4) етапах б дівництва передбачається встановлення по одном водо рійном отл

тепловою пот жністю 180 Г ал/ од ожний.
Технічні рішення з цьо о прое т спрямовані на дося нення мінімально о вплив РК “Позня и” на стан

атмосфери, повністю ви лючають забр днення р нт і ґр нтових вод та відповідають за онодавчим вимо ам
з е оло ії.
Паливом для РК “Позня и” є природний аз, від спалювання я о о в процесі е спл атації нав олишнє

середовище зазнає незначно о плив ви ляді ви идів повітря о ис в лецю та о ис азот . Для ева ації
відпрацьованих азів отлів РК “Позня и” передбачається димова тр ба висотою 180 м.
Об’є т не створює виробничих приміщеннях та на приле лій території рівнів ш мово о вплив , що

перевищ ють нормативи.
Введення в е спл атацію І п с ово о омпле с РК “Позня и” план ється орієнтовно ІІІ варталі 2010 ро .

Замовни - АК “Київенер о” (філіал “Теплові мережі Київенер о”). Генеральний прое т вальни - ТОВ
“У ренер опром-3”. Повний те ст заяви розміщено на сайті АК “Київенер о” в розділі “О олошення”
(www.kievenergo.com.ua/advertisiments.php)

АК “Київенер о”

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 509569
на ім’я С хоць о о Оле сандра Дмитровича вважати недійсним.
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хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 6 рн. 48 оп.
на 3 місяця — 19 рн. 26 оп.
на 6 місяців — 37 рн. 22 оп.
на 12 місяців — 73 рн. 49 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 24 рн. 76 оп.
на 3 місяця — 73 рн. 83 оп.
на 6 місяців — 146 рн. 36 оп.
на 12 місяців — 291 рн. 77 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2009 РІК СТОР. 23

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів

29 вересня 2009 ро о 10.00 відб д ться позачер ові за альні збори а ціонерів
ВАТ “КБ “Премі м” з наст пним поряд ом денним:

1. Прийняття рішення про збільшення стат тно о апітал ВАТ “КБ “Премі м”.

2. Визначення способ збільшення стат тно о апітал та розміщення а цій.

3. Затвердження прото ол рішення про розміщення а цій.

4. Затвердження поряд реалізації а ціонерами сво о переважно о права на
придбання а цій, що вип с аються додат ово та передбачені до розміщення.

5. Затвердження перелі інвесторів, серед я их розміщ ються а ції.

6. Визначення повноважено о ор ан товариства для здійснення дій щодо
забезпечення розміщення а цій та прийняття рішень по процед рі розміщення
а цій.

7. Визначення тип товариства та приведення стат т та вн трішніх до ментів
товариства відповідність до За он У раїни “Про а ціонерні товариства”.

8. Затвердження Стат т П блічно о а ціонерно о товариства “КБ “Премі м” в новій
реда ції.

З метою збільшення апітал бан стат тний апітал ВАТ “КБ “Премі м”
пропон ється збільшити на с м 60 000 000 (шістдесят мільйонів) ривень шляхом
збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної вартості та їх розміщення.

Пропон ється здійснити за рите (приватне) розміщення а цій за рах но
додат ових рошових внес ів а ціонерів та інвесторів.

До за рито о (приватно о) розміщення пропон ється 60 000 000 (шістдесят
мільйонів) шт простих іменних а цій. Привілейовані а ції не розміщ ються.
Номінальна вартість однієї а ції — 1 (одна) ривня. За альна номінальна вартість
а цій, я і пропон ються до за рито о (приватно о) розміщення — 60 000 000
(шістдесят мільйонів) ривень. Форма існ вання а цій — бездо ментарна.

За рите (приватне) розміщення а цій здійснюється два етапи:

- на першом етапі реаліз ється переважне право ожно о а ціонера на придбання
а цій, що розміщ ються додат ово, пропорційно частці належних йом простих
а цій за альній іль ості простих а цій;

- на др ом етапі реаліз ються права на придбання а цій, що розміщ ються
додат ово, а ціонерів незалежно від част и належних їм простих а цій та
інвесторів, визначених рішенням за альних зборів а ціонерів.

Перший етап розміщення а цій починається на 5 (п’ятий) день після реєстрації
вип с а цій Державною омісією з цінних паперів та фондово о рин У раїни та
за інч ється через 15 алендарних днів.

Др ий етап розміщення а цій починається на наст пний день після за інчення
першо о етап розміщення а цій та за інч ється через 30 алендарних днів. Прое т
нової реда ції Стат т містить наст пне положення: “Стат тний апітал Бан с ладає
130 000 000 (сто тридцять мільйонів) ривень.” Збит и власни ам а цій в зв’яз
із змінами стат тно о апітал відш одов ються в поряд , встановленом чинним
за онодавством.

Збори відб д ться за адресою: 01014, м. Київ, в л. Бастіонна, б д. 1/36,
приміщення оловно о офіс Бан .

Реєстрація а ціонерів б де проводитись: 29.09.2009 р. з 09.00 до 10.00 за
місцем проведення Зборів.

Дата с ладення перелі а ціонерів, я і мають б ти повідомлені про проведення
за альних зборів, — 31.07.2009 р.

Дата с ладення перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних
зборах, — 28.09.2009 р.

А ціонерам при собі мати до мент, що посвідч є особ . Уповноваженим
представни ам а ціонерів необхідно мати довіреність, оформлен відповідно до
чинно о за онодавства, та до мент, що посвідч є особ .

А ціонери мож ть ознайомиться з до ментами, необхідними для прийняття
рішень з питань поряд денно о, в.о. Голови Правління Ба ать о Юлії Ед ардівни
робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства.

Довід и за телефоном: (044) 391-77-70.

Спостережна рада ВАТ “КБ “Премі м”

До ва и ерівни ів підприємств, станов,
ор анізацій, фірм, житлово-е спл атаційних онтор

та меш анців!

12—26 серпня 2009 р. част ово Солом’янсь ом районі (тепломережі
від районної отельні “Відрадний”, житловий масив Відрадний)
проводитим ться випроб вання теплових мереж.

У зв’яз з цим постачання арячої води б де припинено, починаючи
з 18.00 11 серпня.

Випроб вальні зони теплових мереж розміщені в межах в лиць
Козелець ої, Авторемонтної, б львар Лепсе, в лиць Василен а,
Виборзь ої, пров л Машиноб дівно о, в лиць Т пи ова, Леваневсь о о,
Ніжинсь ої, Галана, здовж залізничної олії, в лиці Пост-Волинсь ої.

У разі вини нення пош оджень теплових мереж подавання арячої
води затрим ватиметься на час, необхідний для їх ремонт , про що
Київенер о додат ово повідомить житлово-е спл атаційні ор анізації.

Власни и підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч
з я ими проходять теплові мережі, мають вжити заходів щодо збереження
матеріальних цінностей разі пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі,
можливі пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин
та ви идів арячої води на поверхню.

Б дьте обережні разі вини нення провалин та появи на поверхні
арячої води, попередж йте дітей про небезпе . Не наближайтеся самі
і не доп с айте дітей до місць виход арячої води!

Про вини нення провалин та появ на поверхні арячої води просимо
повідомляти за телефонами:

Солом’янсь ий район — 272-23-73, 497-60-72.

Інформацію можна отримати за телефоном: 1588 (інформаційно—
довід ова сл жба АК “Київенер о”).

АК “Київенер о”

Від рите а ціонерне товариство
“У ртранснафта”

повідомляє, що порядо денний позачер ових за альних зборів
а ціонерів призначених на 10 серпня 2009 ро на вимо
а ціонера, що володіє 100% а цій Товариства, доповнено
додат овим п н том наст пно о зміст :

8. Від ли ання та обрання членів спостережної (на лядової) ради
Товариства.


