
Допомога — без перешкод
Проблеми киян будуть вирішуватися швидше, а винні в їх затягуванні
не уникнуть покарання

На службі киян
Знаково, що оператори Контактного

центру не лише обробляють запити та

направляють їх на виконання відповід�

ним структурним підрозділам адмініс�

трації, а й здійснюють контроль за якіс�

тю їх виконання. Так, за словами дирек�

тора КБУ “Контактний центр міста Ки�

єва” Єгора Стефановича, на сьогодні рі�

вень виконання заявок складає 90%, а от

рівень задоволеності населення — близь�

ко 70%. “Бувають різні випадки. Напри�

клад, виконавці не до кінця виконали

завдання. У такому випадку ми відправ�

ляємо скаргу на доопрацювання та не за�

криваємо її”,— розповів “Хрещатику”

пан Стефанович.

Вчора особисто перевірив роботу служ�

би перший заступник голови Київської

міської державної адміністрації Анатолій

Голубченко. Посадовець здійснив теле�

фонну перевірку чотирьох звернень —

троє з заявників виявилися задоволеними

проведеними роботами. Проблемним за�

лишилось тільки звернення мешканки

міста, яка проживає поряд з метро “Клов�

ська”. Жінка скаржилася щодо торгівлі

поблизу виходу з підземки та сміття нав�

коло. Запевняє — після звернення ситу�

ація анітрохи не змінилася. Тож Анатолій

Голубченко повторно перенаправив заяв�

ку до Департаменту міського благоустрою

та охорони навколишнього середовища та

запевнив, що за тиждень особисто про�

контролює якість її виконання.

Загалом щоденно до служби надходить

2,5 тисячі звернень. Як повідомив пан

Стефанович, за сім місяців поточного

року оператори зареєстрували понад 255

тисяч скарг. Вже традиційно найбільше

киян хвилюють питання, що пов’язані із

житлово�комунальним господарством.

Зокрема прибирання та вивезення сміття

(18,9%), відсутність гарячого водопоста�

чання (14,8%), утримання будинків

(9,3%), електропостачання та освітлення

(6,4%), робота ліфтів (4,8%), утримання

зелених насаджень (4%), функціонуван�

ня малих архітектурних форм (1,9%).

Крім того, звертаються мешканці і за

консультацією стосовно перерахування

та нарахування квартирної плати (2,1%),

а також з питань, пов’язаних з охороною

здоров’я та ветеринарною медициною

(2,5%). Серед районів перші у рейтингу

виконавчої дисципліни — Печерський

(84,70%) та Солом’янський (84,21%),

найгірший індекс задоволеності меш�

канцями щодо реагування на їхні скарги

у Шевченківському та Деснянському

(67,53%) районах.

У ногу з часом

Зазначимо, що Контактний центр по�

стійно працює над тим, аби долучити до

користування сервісом нові категорії

громадян. Зокрема з цього року скаргу

можна залишити на офіційній інтернет�

сторінці Контактного центру www.1551.

gov.ua та, що не менш важливо, самостій�

но прослідкувати хід її виконання, а та�

кож у соціальній мережі Facebook. А вже

протягом серпня запустять безкоштов�

ний мобільний додаток для iOS та

Android, який надасть користувачам

можливість цілодобової відправки скарг

до єдиної міської системи роботи зі звер�

неннями громадян. “Перш за все, ми

очікуємо, що наша аудиторія помолод�

шає. Адже молоді люди, у яких є смарт�

фони, зможуть залишати свої звернення

протягом всієї доби”,— наголосив Єгор

Стефанович.

Наразі за допомогою електронних ме�

реж до Контактного центру надходить

близько 10% звернень. Очікується що до

кінця року їх кількість зросте до 20%.

Не допоміг — “на килим”!

Вирішення проблем мешканців міс�

та — першочергове завдання міської вла�

ди, наголошує голова КМДА Олександр

Попов. “Формальне ставлення до опра�

цювання звернень громадян — непри�

пустиме! Якщо певна проблема не вирі�

шується — персональну відповідальність

за це несуть голови районних держадмі�

ністрацій, керівники департаментів та

всіх структурних підрозділів, до компе�

тенції яких належить дане питання. Ви�

конання звернень — те, про що ми по�

винні думати постійно. Це перше, з чого

має починатися день кожного чиновни�

ка. Адже держслужба — це служіння лю�

дям, це робота, спрямована, в першу

чергу, на вирішення проблем громадян. І

лише вони можуть дати об’єктивну оцін�

ку нашій роботі”,— підкреслив Олек�

сандр Попов.

Він додав, що контроль та відповідаль�

ність посадових осіб у сфері виконання

звернень буде посилено — цього вимагає

глава держави.

Ближче до громадян

Нагадаємо, що у КМДА також забез�

печено невідкладний та об’єктивний

розгляд звернень, що надішли на вико�

нання в рамках телевізійного проекту

“Діалог з країною” за участю Президента

України. Так, управлінням з питань звер�

нень громадян КМДА було зареєстрова�

но 34 звернення — 20 з них отримані без�

посередньо від громадян працівниками

управління на Майдані Незалежності і 14

звернень — надійшли з Адміністрації

Президента. Їх виконання контролював

особисто Олександр Попов. 78% цих

звернень потребували роз’яснення, які

були надані мешканцям негайно. Така

ситуація виявила гостру необхідність

удосконалення роз’яснювальної роботи і

розширення інструментів комунікації з

громадянами саме на рівні районних

держадміністрацій, котрі найбільш на�

ближені до громадян.

Інші звернення, що стосувалися вирі�

шення конкретних проблем, опрацьову�

валися в оперативному порядку. Так, на

прохання мешканки Шевченківського

району працівниками ТОВ “Київжит�

лосвіт” були виконані роботи з віднов�

лення підлоги в кухні та коридорі квар�

тири в повному обсязі. У квартирі іншої

заявниці замінили газову плиту. Одній із

заявниць було видано талон�направлен�

ня на безоплатне проведення МРТ�об�

стеження хребта в умовах міжрайонного

діагностичного центру Київської міської

клінічної лікарні № 1 та виділено одно�

разову матеріальну допомогу. Дитина�

інвалід, мати якої звернулася до Прези�

дента, була забезпечена санаторно�ку�

рортним лікуванням у санаторії “Луче�

зарний”. За необхідністю заявникам на�

давалася і безоплатна правова допомога.

А родина двірників — Володимир і Те�

тяна Шевчук, завдяки проекту “Діалог з

країною”, отримали довгоочікуване

службове житло у Деснянському районі.

На даний час в управлінні з питань звер�

нень громадян знаходиться на додатко�

вому контролі звернення одного з меш�

канців з питання ремонту під’їзду, що на�

дійшло в рамках телевізійного проекту

“Діалог з країною”. Задовольнити заяв�

ника мають до початку вересня. Також

залишається не вирішеним питання сто�

совно відновлення освітлення на терито�

рії парку “Відрадний” — наразі відбуває�

ться процес погодження технічної доку�

ментації, аби забезпечити безперебійне

функціонування зовнішнього освітлення

території парку.

Загалом за перше півріччя 2013 року до

КМДА надійшло 11300 звернень грома�

дян, з них 8233 — письмових та 3067 —

усних. Найбільше звернень надійшло від

мешканців Шевченківського та Дніпров�

ського районів, а найменше — від киян з

Оболоні та Подолу. Серед основних пи�

тань, які турбують киян — проблеми, по�

в’язані із ЖКГ та благоустроєм (35,1%),

питання житлового забезпечення

(10,9%), а також торгівлі, підприємниц�

тва, встановлення малих архітектурних

форм, обслуговування населення (8,4%)

тощо. Крім того, мешканці міста звер�

таються до столичної адміністрації і у

справах соціального захисту та пенсій

(6,5%), охорони здоров’я (5,8%)

Конта тний центр 15-51 щоденно приймає близь о 2,5 тисячі звернень від меш анців Києва
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День Незалежності: веселі старти
24 серпня 2013 ро з на оди свят вання Дня Не-

залежності У раїни на Хрещати (від в л. Прорізної
до Городець о о) відб деться ІІІ Київсь ий спортив-
ний фестиваль “Веселі старти на роли ах”. Участь
зма аннях змож ть взяти всі охочі, незалежно від ві-
. У рам ах фестивалю пройде майстер- лас з а-

тання на роли ах, а та ож спортивні естафети та і -
ри. Зо рема “М’яч ворота”, “Юр ий м’яч з люч-
ою”, “U-Jump” з е стремально о атання стилі
фріс ейт, “Слалом” та масові атання. Ор анізатори
передбачили без оштовний про ат роли ів для иян
та остей міста. Для цьо о необхідно мати із собою
я ості застави до мент, я ий посвідч є особ . Пе-

реможці та призери спортивних і рах “М’яч воро-
та”, “Юр ий м’яч з люч ою”, “U-Jump”, “Слалом”,
переможці номінаціях: “За волю до перемо ”, “За
раще володіння роли ами”, “Кращий др , я ий під-
трим є”, “За а тивний відпочино на роли ах”, “За
пасивний відпочино на роли ах” б д ть на ородже-
ні дипломами та призами в рам ах фестивалю. В
рочистом від ритті заход візьм ть часть ерів-
ництво Київсь ої місь ої державної адміністрації, Де-
партамент освіти і на и, молоді та спорт , ерів-
ництво Київсь ої місь ої незалежної федерації роли-
ово о спорт всіх видів та напрям ів

Київ готує фестиваль морозива 
та розваги
Асоціація раїнсь их виробни ів “Морозиво і за-

морожені прод ти” запрош є иян та остей міста
День Незалежності 24 серпня відвідати Все раїн-
сь ий фестиваль морозива. Фестиваль триватиме з
10-ї до 19-ї одини на трот арній частині Хрещати
(від станції метро “Хрещати ” до “Майдан Незалеж-
ності”). У про рамі фестивалю: вистави, розважальні
про рами за частю оле тивів х дожньої самодіяль-
ності; літерат рні е спозиції та е спозиції образо-
творчо о мистецтва, фотовистав и; тематичні он-
рси дитячої х дожньої творчості, ві торини та без-

про рашні лотереї, розмальов вання фото-банерів,
он рси з мильними ль ами, робота аніматорів
остюмах та на ход лях, роздача морозива та над в-
них льо , фото з м льтиплі аційними персонажа-
ми, розмальов вання а ва римом або тат . Перед-
бачена онцертна шо -про рама, і рові он рси для
дітей з на ородженням переможців морозивом.
Фестиваль відб деться за підтрим и КМДА

У столицю їдуть “гуру” 
брейк%дансу
17 серпня на Хрещати та Майдані Незалежності

відб д ться фінальні зма ання від рито о чемпіонат
з брей -данс . Відповідне розпорядження підписав
олова КМДА Оле сандр Попов. Вже третій рі по-
спіль ромадсь а ор анізація “Федерація брей -дан-
с Києва” спільно з Burn Energy Drink та за підтрим и
місь держадміністрації проводить неб вале дій-
ство — “Burn Battle School”. Цьо о ро видовищно-
м святі танцю, я ий об’єднав чотири онтиненти,
зма аннях б д ть брати часть найсильніші танцівни-
и з-понад двадцяти раїн. Участь чемпіонаті візь-
м ть зір ові оманди: “Predatorz” з Росії, “Massive
Monkees” із США, “TIP Crew” з Південної Кореї і
“Dream Team France” — збірна Франції. У рам ах
чемпіонат відб д ться індивід альні та омандні
зма ання, спеціальні форми поєдин ів і майстер- ла-
си від “ р ” брей -данс — Swift Rock, Focus,
Hurricane. Кожен зможе ма симально роз рити себе,
зан ритися в атмосфер справжньо о хіп-хоп і стати
частиною історії роз віт льт ри брей -данс в
У раїні. За інформацією ор анізаторів, рам ах захо-
д та ож відб д ться зма ання з та их дисциплін я
рафіті, паппін та хіп-хоп

Мобільна читальня захопила киян
Вихідними перш в У раїні інноваційн “Мобільн

бібліоте ” відвідали понад 25 тисяч осіб. Читачем
бібліоте и мі стати б дь-хто, о о є телефон,
смартфон чи планшет. Крім то о, на Хрещати чи-
тачі зібрали ниж ов веж . Її зводили з 2 тисяч зви-
чайних паперових нижо , я і принесли часни и
соціальної а ції “Принеси паперов ни і отримай
натомість 500 еле тронних”. Книж и б д ть переда-
ні до сільсь их бібліоте , інформ ють ор анізатори.
Стати читачем “Мобільної бібліоте и” можна б де

до 1 жовтня. Вірт альні ниж ові полиці розташовані
на трот арі вздовж в л. Хрещати , 19-21. На орін-
цях зображених на них нижо розміщені спеціальні
QR- оди, за допомо ою я их ниж и можна без ош-
товно завантажити в еле тронних форматах через
п блічн мереж Wi-Fi. Коди можна зчитати за допо-
мо ою амери б дь-я о о с часно о смартфон чи
планшет . У вихідні та свят ові дні поряд із ни ар-
нями працюватим ть мобільні бібліоте арі, я і допо-
ма атим ть читачам налашт вати пристрої та по а-
з ватим ть, я завантаж вати ниж и. За алом
“Мобільній бібліотеці” представлено понад півтисячі
нижо різноманітних жанрів, врахов ючи ласи і
твори с часних зар біжних та раїнсь их авторів.
Серед них та і відомі і поп лярні імена, я Андрій
К р ов, Сер ій Жадан, Люб о Дереш, Марина та
Сер ій Дячен и, твори я их др ються стотисячни-
ми омерційними тиражами не лише в У раїні, а й за
ордоном
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

КБУ “Конта тний центр міста Києва 1551” — пот жний меха-
нізм для вирішення проблем иян. На сьо одні оператори Цен-
тр щоденно приймають близь о 2,5 тисячі звернень від меш-
анців міста. Аби ро вати в но з часом, в цьом році т т
створили можливість подачі с ар через Інтернет та соціальні
мережі. У планах — протя ом серпня зап стити і мобільний до-
дато . А от недобросовісних ви онавців звернень меш анців
столиці аратим ть, запевняє ерівництво міста.
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У лікарнях виявляють порушення
Фахівці Держфінінспе ції м. Києві липні 2013 ро провели пла-

нові ревізії за ладах охорони здоров'я столиці і виявили пор шен-
ня, що призвели до втрат на 326,14 тис. рн, повідомили "Хрещати-
" відомстві. Зо рема під час ревізії Дитячої лінічної лі арні № 5

Святошинсь о о район фінінспе тори встановили, що ерівництво
за лад за рах но бюджетних оштів оплатило ом нальні та е с-
пл атаційні посл и, спожиті сторонніми ор анізаціями, юрособами
та орендарями, що призвело до збит ів лі арні на понад 62 тис. рн.
Внаслідо завищення вартості ремонтно-б дівельних робіт лі арня
зайво ви ористала бюджетні ошти (а отже, і зазнала збит ів) на с -
м майже 30 тис. рн. А в ході ревізії Київсь ій місь ій дитячій лі-
нічній інфе ційній лі арні встановлено, що ерівництво за лад в лю-
чило до ошторис видат и на ом нальні та е спл атаційні посл и
сторонньої юрособи, я а фінанс ється з держбюджет . Це спричини-
ло збит и на 106,73 тис. рн. Під час ревізії Амб латорії лі арів за-
альної пра ти и с. Би івня перевірено фа ти, наведені звернен-
ні ромадян щодо ймовірних пор шень фінансової дисципліни її е-
рівництвом і виявлено 47,38 тис. рн неза онних видат ів, що при-
звели до втрат. Керівництво за лад безпідставно завищ вало поса-
дові о лади працівни ам, нарахов вало і сплач вало надбав и до
зарплат, встановлювало піль и та омпенсації, що призвело до пор -
шень нарах ванні зарплати працівни ам. Через те, що зовнішньом
с місни безпідставно нарах вали та виплатили зарплат , Амб ла-
торії б ло завдано матеріальної ш оди на 25,29 тис. рн. За рез ль-
татами заходів Держфінінспе ція направила ерівництв медза ладів
листи-вимо и щодо запровадження заходів для попередження недо-
лі ів, я і сприяли їх вчиненню, повно о відш од вання виявлених по-
р шень, посилення онтролю за ви ористанням бюджетних оштів та
притя нення винних посадових осіб до відповідальності з ідно з чин-
ним за онодавством.
За наслід ами ревізії Дитячої лінічної лі арні № 5 Святошинсь о о

район двох осіб притя н то до адміністративної відповідальності, на
одн особ с ладено прото ол. За пор шення бюджетно о за онодав-
ства до станови застосовано фінансов сан цію ви ляді з пинення
операцій з бюджетними оштами. Прото оли про адміністративні пра-
вопор шення фінінспе тори от ють і щодо винних посадових осіб Ам-
б латорії лі арів за альної пра ти и с. Би івня та Київсь ої місь ої ди-
тячої лінічної інфе ційної лі арні. Про виявлені правопор шення поін-
формовано правоохоронні ор ани

Хабарники отримали по заслугах
Солом'янсь ий районний с д Києва о олосив виро інспе тор КП

"Київбла о стрій", я ий одержав хабар від ерівни а одно о із столич-
них афе за непритя нення йо о до адміністративної відповідальності
за пор шення правил бла о строю міста. Я повідомили "Хрещати "
прес-сл жбі про рат ри Солом'янсь о о район , встановлено, що
вітні цьо о ро інспе тор КП "Київбла о стрій", знаходячись афе
на просп. Повітрофлотсь ом , що Солом'янсь ом районі столиці,
одержав 4 тис. ривень від заст пни а дире тора в азано о за лад за
нена ладання штраф за виявлений під час перевір и неза онно вста-
новлений іос . Держсл жбовця б ло ви рито одраз після отримання
ним оштів. У ході дос дово о розслід вання чиновни повністю ви-
знав свою вин вчиненні римінально о правопор шення, передбаче-
но о ч. 1 ст. 368 КК У раїни "Одержання хабара" та по одився на ла-
дання оди про визнання вин ватості між про рором та підозрюва-
ним. Солом'янсь ий райс д затвердив ладен од та визнав вин-
ним держсл жбовця за статтею обвин вачення, призначивши йом по-
арання ви ляді штраф розмірі 12 750 рн з позбавленням права
обіймати посади та займатися діяльністю, я а пов'язана з ви онанням
ф н цій представни а ор ан місцево о самовряд вання стро ом на 3
ро и.
Прес-cе тор ГУ CБУ м. Києві та Київсь ій області, свою чер ,

інформ є, що наб в за онної сили виро Голосіївсь о о районно о
с д Києва стосовно співробітни а Державної сл жби ірничо о на-
ляд та промислової безпе и У раїни Київсь ій області та м. Ки-
єві, я ий вима ав та одержав хабар. Головний інспе тор Держ ір-
промна ляд вима ав від представни а приватно о підприємства
столиці 6 250 доларів США за видач по одж вально о листа щодо
встановлення азово о отла підвальном приміщенні житлово о
б дин . У березні ц. р. співробітни и СБУ затримали зловмисни а
під час одержання др ої частини рошей. Рішенням с д посадовця
визнано винним вчиненні злочин , передбачено о ч. 2 ст. 369-2
Кримінально о оде с У раїни і призначено по арання ви ляді
штраф

Столиця знову запрошує на ярмарки
За інформацією правління вн трішньої тор івлі та поб т КМДА, 10

серпня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и.
На них реалізов ватим ть прод цію фермерсь их осподарств та
сільсь о осподарсь их підприємств Київсь ої та інших областей У ра-
їни.
Зо рема придбати різноманітні прод ти харч вання майже з сіх

ре іонів У раїни ияни змож ть за та ими адресами:
10 серпня (с бота) :
Голосіївсь ом районі на в л. Маршала Конєва (в межах в лиць Віль-

ямса та Ломоносова);
Дарниць ом районі — на в л. Рев ць о о;
Деснянсь ом районі — на в л. Цвєтаєвої ( межах проспе т Ма-

я овсь о о та в л. За ревсь о о);
Дніпровсь ом районі — на б льв. А. Б чми, 1-7;
Оболонсь ом районі — на в л. Л. Гавро, 1-9, в л. Бережансь ій, 15;
Печерсь ом районі — на в л. І. К дрі (в межах в лиць П. Л м мби

та Чи оріна);
Подільсь ом районі — на просп. Мос овсь ом (біля К ренівсь о о

пар );
Святошинсь ом районі на б льв. Р. Роллана, 16;
Солом'янсь ом районі — на в л. Стадіонній (в межах на в л. Уриць-
о о та Бо данівсь ої);
Шевчен івсь ом районі — на в л. Татарсь ій, 32-38.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти харч -

вання: артоплю, овочі, фр ти, м'ясо та м'ясні прод ти, риб та ри-
бопрод ти, ц ор, борошно- р п'яні вироби, олію, мед, онсервовані
прод ти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровироб-
ни ів, підприємств харчової та переробної промисловості за цінами, на
10—15 % нижчими від рин ових

Цифра дня

531 900 
тонн вантажів було перевезено у столиці водним транспортом у
січні–червні 2013 року 
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У столиці "відбілюють" 
зарплати
Київ проводить комплекс заходів для виведення 
заробітних плат із "тіні"
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Недотримання підприєм-
ствами тр дово о за оно-
давства сьо одні не ативно
позначається на житті міс-
та та самих иян. Адже че-
рез зарплати в онвертах
столичний бюджет недоот-
рим є чималі ошти, а са-
мі робітни и втрачають
можливість збільшення
пенсійних на опичень та
соціальних арантій. Про
це йшлося на останньом
засіданні робочої р пи з
питань ле алізації виплати
заробітної плати і зайнято-
сті населення в Києві.

Близько 70 % загальних надхо

джень до столичного бюджету скла

дають надходження від податків на

доходи фізичних осіб. Це чималі

кошти, які направляються на випла

ти працівникам бюджетної сфери,

фінансування роботи міських

служб, поліпшення благоустрою

Києва тощо. Однак нині для столиці

залишається проблема виведення

заробітної плати із "тіні", через що й

відбувається недоотримання фінан

сування роботи міських служб. Як

зазначає заступник начальника ГУ

Міндоходів у м. Києві Олена Они

щенко, за сім місяців 2013 року від

податку на доходи фізичних осіб бу

ло отримано 6,6 млрд грн надхо

джень при плановому показнику 7

млрд грн. "Ненадходження склали

близько 400 млн грн, в тому числі

200 млн грн недоотримав місцевий

бюджет,— каже пані Онищенко. За її

словами, за рахунок детінізації дохо

дів від початку року ГУ Міндоходів і

зборів додатково надійшло 144 млн

300 тис. грн податку.

Особлива увага приділяється тим

підприємствам, які сплачують заро

бітну плату на рівні мінімальної або

нижче. А у столиці станом на 1 серп

ня таких підприємств — 10 тис. 533,

на них працюють майже 37 тис. лю

дей.

Перший заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко пояснює, що є

кілька складових такої політики під

приємств. "Поперше, недоскона

лість законодавства, адже воно ви

будуване так, що підприємству не

вигідно показувати заробітну плату

й сплачувати її "побілому" — йде

сильне навантаження на бюджет са

мого підприємства. А подруге, ба

жання побільше сховати від держа

ви",— каже Анатолій Голубченко.

Аби побороти це ганебне явище й

вивести столичні зарплати з тіні,

місто активно працює й розробляє

для цього комплекс заходів. Так,

районні державні адміністрації з по

датковими інспекціями постійно

проводять роз'яснювальну роботу з

підприємствами, які виплачують за

робітну плату мінімальну або нижчу

мінімальної, й заслуховують пози

цію цих установ. Відзначимо, за сім

місяців було заслухано 7 тис. 853

підприємства, за результатами роз

мов підвищено заробітну плату, що

сприяло надходженню в бюджет 20

млн грн.

Також зусиллями працівників

Міндоходів з початку року легалі

зовано трудові відносини 5 798

найманих працівників з роботодав

цями. Після офіційного праце

влаштування трудових нелегалів

бюджет додатково отримав 1,7 млн

грн податку на доходи фізичних

осіб.

Закликає місто й самих працівни

ків ділитися інформацією про пору

шення трудового законодавства.

Для цього у кожному зі столичних

Центрів обслуговування платників

податків ДПІ створений спеціаль

ний сервіс "Відкриті двері". Кожен

бажаючий поскаржитися на свого

роботодавця отримує право вільного

доступу до керівництва Державної

податкової інспекції без прийомних

днів та годин.

Люди самі можуть вибрати фор

мат спілкування з фіскалами: відомі

факти порушень можуть бути викла

дені усно і записані на прийомі

службовою особою податкової, пе

редані в письмовому вигляді, наді

слані поштою або факсом. Крім то

го, така скарга може бути індивіду

альною або колективною. Та обо

в'язково у заяві мають зазначатися

прізвище, ім'я та по батькові заявни

ка, місце проживання та контактний

номер телефону.

Тож поступово місто посилює кон

троль за цією проблемою й на завер

шення засідання члени робочої групи

прийняли рішення розробити графік,

за яким планують провести подібні

зустрічі у кожному районі столиці.

Аби детально вивчити ситуацію на

місцях. "Ми прийняли таке рішення,

щоб райони першочергово вивчили

кожне із підприємств, де заробітна

плата виплачується мінімальна або

нижча мінімальної, й проаналізували

їх діяльність",— зазначив перший за

ступник голови КМДА

Київ "фонтанує"
У столиці з'являється все більше водограїв
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Фонтани завжди при рашали Київ.
Наразі місті ф н ціон є понад 90
водо раїв та систем охолодження. З
ро в рі їх іль ість збільш ється,
спор дж ються нові світлом зичні
омпле си, я і стають візитів ами
міста.

Традиційно сезон фонтанів у столиці розпочи

нається першого травня і триває до кінця жовтня.

На сьогодні київські фонтани обслуговують кіль

ка організацій та підприємств. Так, ПАТ "АК "Ки

ївводоканал" здійснює роботи з експлуатації 22

столичних фонтанів. Ще 28 фонтанів — на балан

сі районних комунальних підприємств КО "Київ

зеленбуд", що розташовані в столичних парках і

скверах, та низку фонтанів обслуговують також

райони міста. Проте часто трапляється, що різні

відомства та служби не можуть з'ясувати, кому

належить той чи інший об'єкт.

"На сьогодні у нас є нагальна потреба навести

лад з фонтанами, як і з бюветами, визначити кон

кретних балансоутримувачів на кожен об'єкт, аби

знати його, що називається, в "обличчя",— заявив

перший заступник голови КМДА Анатолій Го

лубченко.

Ще однією проблемою київських водограїв є те,

що частина із них взагалі не оформлена належним

чином. Особливо це стосується тих, які після ре

конструкції стали світломузичними. За словами

директора Департаменту житловокомунальної

інфраструктури КМДА Дмитра Новицького, на

сьогодні є домовленість провести вартісну оцінку

обладнання і передати на баланс "Київводфонду"

ці об'єкти. Крім того, до територіального управ

ління Держгірпромнагляду у Київській області та

у м. Києві звернуться із пропозицією, аби їхні фа

хівці обстежили світломузичні фонтани та надали

свої рекомендації, щоб ці об'єкти можна було б

прийняти на баланс згідно з усіма вимогами.

До речі, частину водограїв, які нині не працю

ють, мають увімкнути до 1 вересня. Першочерго

во це стосується фонтанів у Дарницькому та Дес

нянському районах.

Як розповів Анатолій Голубченко, з року в рік

кількість фонтанів збільшуватиметься, і водночас

будуть відновлювати ті, які на сьогодні мають за

старіле обладнання. Особливо це стосується 10

водограїв на Русанівському каналі, які потребу

ють капітального ремонту та повної заміни на

сосного обладнання, яке цілком амортизоване.

Цікаво, що світломузичний фонтан має стати

окрасою оновленої Поштової площі. Зокрема

архітектори проекту обіцяли, що струмені фон

тану "битимуть" угору на висоту шестисеми

метрів.

Нагадаємо, що київські фонтани працюють у

робочі дні з 9.00 до 22.00, у вихідні та святкові

дні — з 09.00 до 23.00, а світломузичні фонтани з

21.00 до 22.00

Сезон фонтанів столиці розпочинається першо о травня і триває до інця жовтня

Через зарплати в онвертах столичний бюджет недоотрим є чималі ошти, а робітни и залишаються
без соціально о захист

Райони вивчать кожне із
підприємств, де заробітна

плата виплачується
мінімальна або нижча

мінімальної, й
проаналізують їх

діяльність

Наразі у місті функціонує понад 90
водограїв, і їх кількість з року в рік

збільшується
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Про внесення змін 

до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1227 від 19 липня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 час


тини 1 статті 7 Закону України “Про житлово
комунальні послуги” та Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквар

тирного будинку”, з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що до�
даються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації —
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�

до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

тирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповнова�
жених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30 червня 2009 р. № 760.

2. Виключити позиції №№ 3�5, 7�10, 12�14, 20, 21, 24�29, 31, 32,
34, 35, 40�42, 45�48, 51, 54, 54, 55, 57, 58, 62, 66, 67�71, 73, 75�80, 82,
83, 84 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій для житлово�будівельних кооперативів, об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів
жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих бу�
динків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 серпня
2009 р. № 902.

3. Виключити позиції №№ 22, 23, 25, 29, 33, 35�37, 42, 47�49 з Тари�
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових терито�
рій, які надаються житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків та іншими балансоутримувача�
ми жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями
жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 лис�
топада 2009 р. № 1292.

4. Виключити позиції №№ 1�5, 7, 8, 16�18, 23, 29, 43�50, 52, 56, 57,
59�65, 67, 70, 73�77, 84�91, 93, 94, 96�104, 110, 111, 112 з Тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для
житлово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквар�
тирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповнова�
жених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30 листопада 2009 р. № 1334.

5. Виключити позиції №№ 4�8, 11 з Тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних
кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ін�
ших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 02 березня 2010 р. № 114.

6. Виключити позиції №№ 1, 14, 16�18 з Тарифів на послуги з утри�
мання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�буді�
вельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будин�
ків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними
осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 30 березня 2010 р. № 190.

7. Виключити позиції №№ 13, 15�17, 29, 30, 32, 33, 35�41, 45�51, 53,
59, 61, 80�83, 85, 87, 91�95, 106�111, 113, 116 з Тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�буді�
вельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будин�
ків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними
осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 12 квітня 2010 р. № 250.

8. Виключити позиції №№ 1, 11�15, 17�20, 22�25, 29, 30, 32, 34�38 з
Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій для житлово�будівельних кооперативів, об’єд�
нань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримува�
чів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30
серпня 2010 р. № 676.

Затверджено 
Разпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
19.07.2013 № 1227

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
1. Виключити позиції №№ 11, 13, 16�22, 24, 27�30, 39, 45, 47�49, 51�

55, 60�62, 73, 75, 77, 78, 80, 83, 84, 88�90, 95, 97�99, 101�103 з Тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для
житлово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквар�

Лави�горнятка та "гривневий" фонтан

Зелені "лави	горнятка" були

створені в рамках всеукраїнського

проекту "За живе спілкування" та

встановлені на Прорізній, 3 за під	

тримки Шевченківської адмініс	

трації. Згідно з даними соціологіч	

них досліджень, останнім часом

українці звели живе спілкування з

друзями та рідними до мінімуму, а

"винні" в цьому Інтернет і мобіль	

ний телефон. Тож скульптори вирі	

шили створили арт	об'єкт у вигля	

ді двох чашок кави, в яких можна

влаштуватися зручніше з приєм	

ним співрозмовником, аби щиро

поспілкуватися. За їхніми словами,

нові дизайнерські лавочки до кін	

ця літа з'являться й в інших скве	

рах Києва, зокрема на Львівській

площі. Також такі "горнятка" вже є

у парках Донецька, Харкова та

Львова.

Ще одне творіння Скритуцького

та Баландіна — "гривневий" фон	

тан — можуть оцінити малюки. Він

завершив будівництво дитячого

майданчика "Пейзажка: два світи" з

економічним нахилом. Дидактич	

ний арт	майданчик був відкритий

на початку цього року з ініціативи

голови КМДА Олександра Попова

та Національного банку України.

За задумкою, майданчик поділе	

ний на дві частини: світ позитиву та

світ негативу. У світі позитиву з про	

цвітаючим заводом та кранами до	

статку мешканці не порушують за	

кони, а ось у світі негативу живуть

крокодил	бюрократ, павук	рекетир,

скорпіон	контрабандист і черепа	

ха — тіньова економіка. Тепер ці два

світи з'єднали символічною річкою

Гривня, де з одного берега на інший

можна дістатися по містку Законно	

сті.

Фонтан викладений золотою мо	

заїкою, у вигляді монеток номіна	

лом одна гривня. Він складається з

двох чаш блакитного кольору та гра	

фічного символу гривні, розрахова	

ний на одну тонну води. За словами

авторів, у фонтані обладнана систе	

ма циркуляції води, завдяки якій він

не буде засмічуватися. Перед від	

криттям систему тиждень тестували,

кидаючи у фонтан предмети, каме	

ні, сиплячи пісок — і вона витрима	

ла. Очікується, що спеціальна тех	

нологія дозволить фонтану працю	

вати до самісінької зими, навіть за

нульової температури. Прозора ж

вода у річці Гривні символізує чисті

фінансові потоки. Як розповів Фе	

дір Баландін, вже планується ще

один об'єкт на майданчику — хитро	

мудра дитяча гірка у формі труби з

вигинами.

Це далеко не перші спільні проек	

ти Шевченківської РДА та ГО "Київ.

Стратегія 2025". Завдяки плідній

співпраці району, керівника громад	

ської організації Федіра Баландіна

та скульптора Костянтина Скри	

туцького, у столиці були створені

перші велосипедні парковки, від	

критий пам'ятник видатному поль	

ському композитору Фредеріку Шо	

пену "Рояль в кущах", встановлений

пам'ятний знак на честь перебуван	

ня в Києві шведських фанів під час

Євро	2012 та запрацював туристич	

но	інформаційний центр "Київ	

ський трамвайчик" в парку імені Та	

раса Шевченка

Мандрівка у минулі століття
Музеї запрошують у Київ 1813 року та в світ народної ікони
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Всі, хто не змі потрапити
до М зею історії міста Ки-
єва на "Ніч м зеїв", мають
змо відвідати театралізо-
ван е с рсію "Подорож
Київ 1913 ро " серпні. А
для шан вальни ів старо-
вини йо о відділі — М зеї
льт рної спадщини —

від рилася оновлена е с-
позиція, присвячена на-
родній і оні ХІХ століття із
оле ції Володимира Бе-
ланжера.

Зважаючи на велику кількість бажа	

ючих, яка була в травні, Музей історії

Києва (вул. Б. Хмельницького, 7) по	

вторить костюмовану екскурсію "По	

дорож у Київ 1913 року". У виставко	

вому залі перед очима глядачів з'яв	

ляться мешканці тогочасного міста —

історик Наталія Полонська	Василен	

ко, акторка Марія Заньковецька, архі	

тектор Владислав Городецький та

авіаконструктор Ігор Сікорський, а

також літературні персонажі — Голо	

хвастов і баба Палажка. У ролі акторів

виступають співробітники музею.

Екскурсії відбудуться 23 і 24 серп	

ня о 19.00 та 20.00 за попереднім

записом. Кількість місць обмежена,

тому працівники музею просять

записуватись в екскурсійні групи за	

здалегідь за телефоном: 

(044) 520	28	26.

Участь у театралізованому дій	

стві — за вартістю звичайної екскур	

сії: вхідні квитки для дорослих — 30

грн, для пенсіонерів, студентів,

школярів — 15 грн, і додатково 100

грн з групи за екскурсійне обслуго	

вування.

У відділі музею 
демонструють народну ікону

Музей культурної спадщини (від	

діл Музею історії міста Києва, вул.

Московська, 40	Б) пропонує відвіда	

ти оновлену експозицію народної

ікони ХІХ століття із колекції Воло	

димира Беланжера. Українець за на	

ціональністю, він проживав у Німеч	

чині, Франції, більшу частину життя

провів у США, а з 90	х років ХХ сто	

ліття, повернувшись до України, по	

чав колекціонувати народні образи.

У представленій колекції увагу

привертає простота композицій,

відчуття кольору та ліній, декора	

тивність. Серед експонатів від	

відувачі зможуть побачити зобра	

ження "Святого Миколи", "Святої

Варвари", "Богоматері на престолі".

Їх тло, як правило, прикрашають бу	

кети, які на одних іконах є стилізо	

ваними, а на інших — майже натура	

лістичними. Обличчя святих на іко	

нах слабо модельовані, але ясні й ви	

разні, одяг з умовними прикрасами і

драперіями — крапками й лініями

графічного орнаменту — площинно	

декоративний. Народна ікона з ко	

лекції формально імітує та метафо	

рично відтворює чудово прикраше	

ну й майстерно написану іконопис	

цем	професіоналом храмову ікону.

Сам прийом імітаційності шляхом

використання мінімальних засобів

вираження був покликаний створи	

ти враження живописно	декоратив	

ного багатства зображеного, мета	

форичний іконний образ, зробити

ікону привабливою і цілком зрозумі	

лою у темах і сюжетах.

Українська народна або хатня іко	

на підкреслює унікальність селян	

ського іконописання, яке було зу	

мовлене перипетіями вітчизняної іс	

торії та надзвичайно складною

структурою релігійних і ідеологіч	

них орієнтацій, а також мозаїчним

ландшафтом української етнокуль	

тури

Затишні чаш и-лав и на Прорізній запрош ють щиро поспіл ватися з др зями Новий фонтан вже став любленим місцем дітлахів спе отні дні

Атмосфер Києва 1913 ро часни и е с рсії відч ють із то очасними меш анцямии міста — істори ом Наталією
Полонсь ою-Василен о та авіа онстр тором І орем Сі орсь им

У центрі міста з'явилися нові 
мистецькі об'єкти
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Творчий тандем авторів — Федір Баландін та с льптор
Костянтин С рит ць ий — продовж ють при рашати Київ
яс равими арт-об'є тами. У с вері на Прорізній тепер
можна поспіл ватися, сидячи в ори інальних "чаш ах".
А на дитячом майданчи "Два світи" на Пейзажній
алеї запрацював фонтан ви ляді річ и Гривні, що сим-
воліз є чисті фінансові пото и.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 7 серпня 2013 року

9. Виключити позиції №№ 1�3, 5, 7�18, 20, 25, 26 з Тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житло�
во�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ни�
ми осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 31 серпня 2010 р. № 686.

10. Виключити позиції №№ 3, 11, 18, 20�27, 29�33, 38, 66�71, 86�88,
104 з Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій, які надаються житлово�експлуатаційни�
ми організаціями комунальної форми власності, житлово�будівельними
кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків,
іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними
особами або управителями жилих будинків, встановлених розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 10 листопада 2010 р. № 933.

11. Виключити позиції №№ 3, 6, 7 з Тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово�
експлуатаційними організаціями комунальної форми власності, житлово�
будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквар�
тирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповно�
важеними ними особами або управителями жилих будинків, встановле�
них розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 10 листопада 2010 р. № 948.

12. Виключити позиції №№ 22�25, 55�59, 64�68, 79, 101�103, 126�129,
151, 158 з Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будин�
ків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово�експлу�
атаційними організаціями комунальної форми власності, житлово�буді�
вельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими
ними особами або управителями жилих будинків, встановлених розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 24 грудня 2010 р. № 1164.

13. Виключити позиції №№ 3�5 з Тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово�буді�
вельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими
ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку

окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 грудня 2010
р. № 1242.

14. Виключити позиції №№ 1, 2, 5�8, 10, 15�30, 32�36, 38, 40�43, 45�
47 з Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій, які надаються житлово�експлуатаційни�
ми організаціями комунальної форми власності, житлово�будівельними
кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків,
іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними
особами або управителями жилих будинків, встановлених розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 25 лютого 2011 р. № 253.

15. Виключити позиції №№ 1�37, 44�54, 56�60 з Тарифів та структури
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій, які надаються житлово�будівельними кооперативами, об’єднан�
нями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримува�
чами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями
жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 26 квітня 2011 р. № 616.

16. Виключити позиції №№ 1�13, 15�22, 25�61, 63�66, 68 з Тарифів та
структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій, які надаються житлово�будівельними кооперативами,
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансо�
утримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або упра�
вителями жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 30 травня 2011 р. № 846.

17. Виключити позиції №№ 1, 2, 12�20, 22, 33�38, 40�44, 46, 49�58, 69�
75, 81�85, 100, 101 з Тарифів та структури тарифів на послуги з утриман�
ня будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово�
будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквар�
тирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповно�
важеними ними особами або управителями жилих будинків по кожному
будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 черв�
ня 2011 р. № 1047.

Заступник голови

Про проведення чемпіонату Європи
з баскетболу 2013 року серед кадетів (U16)

Розпорядження № 1241 від 24 липня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку організації та проведення в Києві не%

державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та ін%
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою забезпечення розвит%
ку фізичної культури та спорту, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Федерації баскетболу України щодо прове�
дення в м. Києві з 08 до 18 серпня 2013 року чемпіонату Європи з бас�
кетболу 2013 року серед кадетів (U16) (далі — Захід) у приміщенні ДП
“Палац спорту” (Спортивна площа, 1).

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
сприяти вирішенню організаційних питань, пов’язаних з проведенням
Заходу.

3. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
Заходу покладається на ТОВ “Місцевий організаційний комітет “ЄвроБас�
кет 2015”.

4. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в м. Ки�
єві чемпіонату Європи з баскетболу 2013 року серед кадетів (U16) та за�
твердити його склад, що додається.

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити:
5.1. Охорону громадського порядку згідно із заявками під час прове�

дення Заходу в ДП “Палац спорту” та в місцях проживання команд: готель
“Ramada Encore Kiev” (Столичне шосе, 103) та готель “Рresident” (вул.
Госпітальна, 12).

5.2. Супроводження машинами ДАІ учасників Заходу від місця прожи�
вання з готелю “Ramada Encore Kiev” до ДП “Палац спорту”.

6. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити медичне
обслуговування учасників змагань під час проведення Заходу.

7. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації забезпе�
чити постійне санітарне прибирання територій і своєчасне вивезення кон�
тейнерів та урн для сміття в місцях проведення Заходу.

8. Просити КП “Київтранспарксервіс” вирішити питання безоплатного
надання паркувальних майданчиків біля ДП “Палац спорту” на вул. Еспла�
надній та забезпечення паркувальниками для контролю заїзду автобусів
та автомобілів учасників Заходу.

9. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова 
О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації).
24.07.2013 № 1241

Склад
Організаційного комітету з підготовки та проведення в м. Києві
чемпіонату Європи з баскетболу 2013 року серед кадетів (U16)

Попов Олександр Павлович голова Київської міської державної адміністрації, голова Організаційного комітету

Корж Віктор Петрович заступник голови Київської міської державної адміністрації, перший заступник голови Організаційного комі�

тету

Костюченко Вадим Костянтинович заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту — начальник управління сім’ї, молоді та

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник го�

лови Організаційного комітету

Панченко Людмила Володимирівна заступник начальника управління сім’ї, молоді та спорту — начальник відділу спорту вищих досягнень Депар�

таменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації), секретар Організаційного комітету

Дудко Андрій Сергійович директор комунального підприємства “Київпарктранссервіс”

Коряк Валерій Володимирович начальник Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою)

Лапшинов Валерій Валентинович Державний тренер України з баскетболу (за згодою)

Лубківський Маркіян Романович директор ТОВ “Місцевий організаційний комітет “ЄвроБаскет 2015” (за згодою)

Мохорєв Віталій Андрійович директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації)

Прожогін Олексій Маратович віце�президент федерації баскетболу міста Києва (за згодою)

Садовой Сергій Миколайович директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Сущенко Сергій Миколайович голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Хонда Марина Петрівна директор Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату 
О. Пузанов

Про внесення змін у додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 28 грудня 2012 року № 2367 

“Про присвоєння індексів структурним підрозділам 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
районним в місті Києві державним адміністраціям”

Розпорядження № 362 від 20 березня 2013 року
У зв’язку зі змінами у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

з метою забезпечення належної організації електронного документообігу в інформаційно%телекомунікаційній системі “Єдиний
інформаційний простір територіальної громади міста Києва”:

1. Внести зміни у додаток до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28
грудня 2012 року № 2367 “Про присвоєння індексів структурним підроз�
ділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраці�
ям”:

1.1. Абзац шостий викласти в такій редакції:
“005 Заступник голови Київської міської державної адміністрації Корж

В. П.”.
1.2. Абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
“015 Відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голо�

ви Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.”.
1.3. Абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

“027 Управління міжнародних зв’язків”.
1.4. Після абзацу тридцять четвертого доповнити новим абзацом три�

дцять п’ятим такого змісту:
“036 Управління організаційної роботи”.
У зв’язку з цим абзаци тридцять п’ятий — шістдесят шостий вважати

відповідно абзацами тридцять шостим — шістдесят сьомим.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ряди (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова
О. Попов

Про затвердження змін до положень 
про театрально%видовищні та театрально%концертні заклади культури 

комунальної власності територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 815 від 30 травня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України “Про культуру”, статті
15 Закону України “Про театри і театральну справу”, з метою приведення положень про театрально%видовищні та театрально%кон%
цертні заклади культури до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Положення про заклад культури “Київська ака�
демічна майстерня театрального мистецтва “Сузір’я”, затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 03 серпня
1998 року № 1608 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 трав�
ня 2008 року № 681), що додаються.

2. Затвердити зміни до Положення про театрально�видовищний
заклад культури “Київський академічний Молодий театр”, затвердже�
ного розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15
квітня 1999 року № 559 (в редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 07 червня 2004 року № 988), що додають�
ся.

3. Затвердити зміни до Положення про театрально�видовищний за�
клад культури "Київський академічний театр юного глядача на Липках”,
затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 27 квітня 1999 року № 629 (в редакції розпорядження Київської місь�
кої державної адміністрації від 22 червня 2004 року № 1116), що додаю�
ться.

4. 3атверднти зміни до Положення про заклад культури "Київський
муніципальний академічний театр ляльок”, затвердженого розпоряджен�
ням Київської міської державної адміністрації від 06 серпня 1999 року
№ 1289 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 вересня 2012 року
№ 1589), що додаються.

5. Затвердити зміни до Положення про театрально�концертний заклад
культури “Київський академічний театр українського фольклору “Береги�
ня”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адмініс�
трації від 17 січня 2002 року № 51 (в редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 11 вересня 2012 року № 1589), що до�
даються.

6. Затвердити зміни до Положення про театрально�видовищний за�
клад культури “Київський академічний театр драми і комедії на лівому бе�
резі Дніпра”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 17 січня 2002 року № 53 (в редакції розпорядження Ки�
ївської міської державної адміністрації від 25 травня 2004 року № 872), що
додаються.

7. Затвердити зміни до Положення про театрально�видовищний за�
клад культури "Укарїнський малий драматичний театр”, затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17 січня
2002 року № 54, що додаються.

8. Затвердити зміни до Положення про театрально�видовищний за�
клад культури “Київський академічний драматичний театр на Подолі”, за�
твердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 08 травня 2003 року № 787, що додаються.

9. Затвердити зміни до Положення про театрально�видовищний за�
клад культури “Київський академічний театр ляльок”, затвердженого роз�
порядженням Київської міської державної адміністрації від 26 лютого 2004
року № 295, що додаються.

10. Затвердити зміни до Положення про театрально�видовищний за�
клад культури “Київський експериментальний театр “Золоті ворота”, за�

твердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 29 березня 2004 року № 501, що додаються.

11. Затвердити зміни до Положення про театрально�видовищний за�
клад культури “Київський національний академічний театр оперети”, за�
твердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 22 червня 2004 року № 1113 (в редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 11 лютого 2005 року № 156), що до�
даються.

12. Затвердити зміни до Положення про театрально�видовищний за�
клад культури “Київський академічний театр “Колесо”, затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29 червня
2004 року № 1161 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 лис�
топада 2008 року № 1606), що додаються.

13. Затвердити зміни до Положення про комунальний заклад
"Театрально�видовищний заклад культури "Київська мала опера", затвер�
дженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17
січня 2005 року № 35 (в редакції розпорядження Київської міської держав�
ної адміністрації від 15 липня 2005 року № 1270), що додаються.

14. Затвердити зміни до Положення про комунальний заклад “Теат�
рально�видовищний заклад культури “Київський муніципальний академіч�
ний театр опери та балету для дітей та юнацтва”, затвердженого розпо�
рядженням Київської міської державної адміністрації від 31 січня 2006 ро�
ку № 119, що додаються;

15. Затвердити зміни до Положення про комунальний заклад культури
"Експериментальна  майстерня “Театр маріонеток”, затвердженого розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 14 липня 2010 року № 528, що додаються.

16. Затвердити зміни до Положення про комунальний театрально�кон�
цертний заклад культури “Циганський музично�драматичний театр “Ро�
манс”, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 серпня
2011 року № 1384, що додаються.

17. Затвердити зміни до Статуту комунального закладу "Театрально�
видовищний заклад культури “Новий драматичний театр на Печерську”,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 23 січня 2012 року
№ 100, що додаються.

18. Затвердити зміни до Статуту комунального закладу “Театрально�
видовищний заклад культури “Театр пластичної драми на Печерську”, за�
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23 січня 2012 року № 100,
що додаються.

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про затвердження адресного переліку виконання робіт 
з облаштування ігрових та спортивних майданчиків 

у місті Києві в 2013 році
Розпорядження № 796 від 27 травня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішен%
ня Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік” та з метою забезпечення належ%
них умов для фізичного розвитку дітей, створення умов для занять фізичною культурою населення за місцем проживання та в міс%
цях масового відпочинку:

1. Затвердити адресний перелік виконання робіт з облаштування ігро�
вих та спортивних майданчиків у місті Києві в 2013 році, що додається.

2. Визначити замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цьо�
го розпорядження:

2.1. Департамент житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
частині виконання перехідних об’єктів 2011 року;

2.2. Комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції “Київбудреконструкція” в частині виконання нових об’єктів
2013 року.

3. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
профінансувати виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, за рахунок бюджетних коштів на 2013 рік за кодом тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 100101 “Житло�
во�експлуатаційне господарство” в сумі 10000,00 тис. грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

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

27.05.2013 р. № 796

Адресний перелік
об’єктів виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків 

у місті Києві в 2013 році

№ Балансоутримувач Адреса Кількість,
од.

Орієнтовна
вартість

виконання
робіт, 

тис. грн
1 2 3 4 5

Голосіївський район
Перехідні об'єкти 2011 року

1 ТОВ "Житловик % Плюс" просп. Науки, 4 1 48,44
2 КП"ЖЕО%110" просп. Науки, 27 1 48,44
3 КП "ЖЕО%111" просп. Науки, 102 1 48,44
4 ЖБК "Молодіжний%6" вул. Маршала Якубовського, 11 1 48,44
5 ТОВ Фірма "Квартет ЛТД" вул. Жуковського, 3/1 1 48,44
6 КП"ЖЕО%111" вул. Саксаганського, 92 1 48,44
7 КП"ЖЕО%112" вул. Горького, 106 1 48,44
8 КП"ЖЕО%109" вул. Академіка Глушкова, 16 1 48,44
9 КП "ЖЕО%105" вул. Володимирська, 71 1 48,44

Разом 9 435,98
Нові об'єкти 2013 року

1 КП "ЖЕО%112" вул.Горького,154 1 50,00
2 КП "ЖЕО%112" вул.Червоноармійська,102 1 50,00
3 КП"ЖЕО%112" вул.Червоноармійська, 124а 1 50,00
4 КП "ЖЕО%112" вул. Червоноармійська, 118 1 50,00
5 КП "ЖЕО%112" вул. Боженка, 111 1 50,00
6 КП "ЖЕО%109" вул. Академіка Заболотного, 156, корп.2 1 50,00
7 КП "ЖЕО%103" Червонозоряний проспект, 126 1 50,00
8 КП "ЖЕО%103" вул. Бурмистенка, 10 1 50,00
9 КП "ЖЕО%105" вул. Горького,24 (спортивний) 1 100,00
10 ТОВ Фірма "Квартет ЛТД" вул. Васильківська,40 1 50,00
11 ТОВ Фірма "Квартет ЛТД" просп. 40%річчя Жовтня, 97а 1 50,00
12 ТОВ Фірма "Квартет ЛТД" вул. Ломоносова,24 1 50,00
13 ТОВ Фірма "Квартет ЛТД" просп. 40%річчя Жовтня, 122, корпус 1 1 50,00
14 КП"ЖЕО%109" вул. Теремківська,1 1 50,00
15 КП"ЖЕО%110" вул. Феодосійська,4 1 50,00

Разом 15 800,00
Всього по району 24 1235,98

Дарницький район
Перехідні об'єкти 2011 року

1 ОСББ "Вишневий дім" вул. Вишняківська, 7%а 1 48,44
Разом 1 48,44

Нові об'єкти 2013 року
1 ЖЕД%223 вул. Поліська, 16 1 50,00
2 ЖЕД%223 вул. Поліська, 20 1 50,00
3 ЖЕД%223 вул. Бориспільська, 30 1 50,00
4 ЖЕД%223 вул. Сімферопольська, 4 1 50,00
5 ЖЕД%201 вул. Анни Ахматової, 2%а 1 50,00
6 ЖЕД%203 просп.Миколи Бажана, 9%б 1 50,00
7 ЖЕД%203 вул. Ревуцького, 7%а 1 50,00
8 ЖЕД%206 вул. Драгоманова, 5 1 50,00
9 ЖЕД%204 вул. Драгоманова, 25 1 50,00
10 ЖЕД%205 вул. Здолбунівська, 11%а 1 50,00
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 7 серпня 2013 року

11 ЖЕД%205 вул.Княжий Затон, 12 1 50,00
12 ЖЕД%207 вул.Леніна,17 1 50,00
13 ЖЕД%201 вул.Ревуцького, 17%б 1 50,00
14 ЖЕД%201 Харківське шосе, 58 1 50,00
15 ЖБК "Молодіжний%19" вул. Анни Ахматової, 6 1 50,00
16 ЖБК "Річковик%5" просп. Петра Григоренка, 21 1 50,00
17 ЖБК "Домобудівельник % 8" Харківське шосе, 178 1 50,00
18 ЖЕД%203 вул. Декабристів, 5%б 1 50,00

Разом 18 900,00
Всього по району 19 948,44

Деснянський район
1 ЖЕК%304 Лісовий проспект, 17%б 1 50,00
2 ЖЕК%316 вул. Марини Цвєтаєвої, 10/87 1 50,00
3 ЖЕК%313 вул. Костянтина Данькевича, 17 (5п.) 1 50,00
4 ЖЕК%306 просп. Володимира Маяковського, 55%а 1 50,00
5 ЖЕК%306 вул. Теодора Драйзера, 30 1 50,00
6 ЖЕК%306 вул. Теодора Драйзера, 32 1 50,00
7 ЖЕК%306 вул. Вікентія Беретті, 14%а 1 50,00
8 ЖЕК%306 вул.Оноре де Бальзака, 54/21 1 50,00
9 ЖЕК%306 просп. Володимира Маяковського, 35%а 1 80,00
10 ЖЕК%306 просп. Володимира Маяковського, 53 1 60,00
11 ЖЕК%306 просп. Володимира Маяковського, 41/1 1 55,00
12 ЖЕК%306 вул. Теодора Драйзера, 26 1 65,00
13 ЖЕК%306 вул. Оноре де Бальзака, 40/11 1 190,00
14 ЖЕК%304 Лісовий проспект, 31 1 50,00

Всього по району 14 900,00
Дніпровський район

1 ЖРЕО%401 вул. Будівельників, 4 (дитячий) 1 50,00
2 ЖРЕО % 402 вул. Бажова, 9%а (дитячий) 1 50,00
3 ЖРЕО%403 вул.Андрія Малишка, 19%а (спортивний) 1 50,00
4 ЖРЕО % 403 вул. Андрія Малишка, 37 (дитячий) 1 50,00
5 ЖРЕО%404 Дарницький бульвар, 21 (дитячий) 1 50,00
6 ЖРЕО % 405 вул. Луначарського, 5 (дитячий) 1 50,00
7 ЖРЕО % 405 вул. Луначарського, 1/2 (дитячий) 1 50,00
8 ЖРЕО % 406 просп. Алішера Навої, 90 (дитячий) 1 50,00
9 ЖРЕО % 408 вул. Курнатовського, 3 (дитячий) 1 50,00
10 ЖРЕО%413 вул. Райдужна, З%б (дитячий) 1 50,00
11 ЖРЕО % 418 вул. Березняківська, 38 (дитячий) 1 50,00
12 ЖРЕО % 417 просп. Юрія Гагаріна, 3 (дитячий) 1 50,00
13 ЖРЕО%418 бульв. Амвросія Бучми, 6%в (дитячий) 1 50,00
14 ЖРЕО%420 вул. Ентузіастів, 9 (дитячий) 1 50,00
15 ЖРЕО % 420 бульв. Олексія Давидова, 10 (спортивний) 1 54,37
16 ЖРЕО%403 вул.Андрія Малишка, 13%а (спортивний) 1 50,00
17 ЖРЕО%411 просп. Ватутіна, 24%в (спортивний) 1 50,00

Всього по району 17 854,37
Оболонський район

Перехідні об'єкти 2011 року
1 ЖЕК% 504 Оболонський проспект, 10 1 48,44
2 ЖЕК% 511 вул. Героїв Дніпра, 49 1 48,44
3 ЖЕК% 509 вул. Героїв Дніпра, 32 1 48,44
4 ЖЕК% 505 Оболонський проспект, 9А 1 48,44
5 ЖЕК% 508 вул. Героїв Дніпра, 35 1 48,44
6 ЖЕК% 503 просп. Героїв Сталінграда, 15А 1 48,44

Разом 6 290,65
Нові об'єкти 2013 року

1 ЖЕК%501 вул. Мате%Залки, 10%В 1 50,00
2 ЖЕК%505 Оболонський проспект, 11%А 1 50,00
3 ЖЕК%503 вул. Лайоша Гавро, 22 1 50,00
4 ЖЕК%505 вул. Маршала Тимошенка, 12 1 50,00
5 ЖЕК%507 вул. Зої Гайдай, 12/10 1 50,00
6 ЖЕК%504 просп. Героїв Сталінграда,27%А 1 50,00
7 ЖЕК%508 вул. Героїв Дніпра, 7 1 50,00
8 ЖЕК%509 вул. Героїв Дніпра, 42%Б 1 50,00

9 ЖЕК%509 вул. Маршала Тимошенка, 29%А 1 50,00
10 ЖЕК%510 просп. Героїв Сталінграда, 28 1 50,00
11 ЖЕК%511 вул. Героїв Дніпра, 59 1 50,00
12 ЖЕК%512 вул. Агрегатна, 2 2 50,00
13 ЖЕК%512 вул. Вишгородська, 38 1 50,00
14 ЖЕК%512 вул. Фрунзе, 152 1 50,00
15 ЖЕК%514 вул. Полярна, 7 1 50,00
16 ЖБК "Суднобудівник%6" Оболонський проспект, 11 1 50,00
17 ЖБК "Вчитель" Оболонський проспект, 15 1 50,00
18 ЖЕК%505 вул. Маршала Тимошенка, 4%А 1 50,00

Разом 19 900,00
Всього по району 25 1190,65

Печерський район
1 КП УЖГ "Хрещатик" вул. Басейна, 17 1 50,00
2 КП УЖГ "Хрещатик" вул. Лютеранська, 13 1 50.00
3 КП УЖГ "Хрещатик" вул. Шовковична, 32/34 1 50,00
4 КП УЖГ "Хрещатик" пров. Музейний, 8Б 1 50,00
5 КП УЖГ "Хрещатик" вул. Лютеранська, 15 1 50,00
6 КП УЖГ "Хрещатик" вул. Круглоуніверситетська, 2/1 1 50,00
7 КП УЖГ "Хрещатик" вул. Лютеранська, 21/12 1 50,00 
8 КП УЖГ "Хрещатик" вул. Хрещатик, 29 1 50,00
9 КП УЖГ "Хрещатик" вул.Червоноармійська, 45 1 50,00
10 КП УЖГ "Хрещатик" вул. Шота Руставелі, 22Б 1 50,00
11 КП УЖГ "Печерськжитло" вул. КІквідзе, 28А 1 50,00
12 КП УЖГ "Печерськжитло" вул. Курганівська, 3 1 50,00
13 КП УЖГ "Печерськжитло" вул. Суворова, 19А 1 50,00
14 КП УЖГ "Печерська брама" вул. Івана Кудрі, 20 1 50,00
15 КП УЖГ "Печерська брама" Тверський тупик, 9 1 50,00
16 КП УЖГ "Липкижитлосервіс" вул. Грушевського, 9 1 50,00
17 КП УЖГ "Липкижитлосервіс" вул. Панаса Мирного, 2/44 1 50,00

Всього по району 20 850,00

14 КП "Грушківське" бульв. Івана Лепсе,37 (дитячий) 1 50,00
15 КП "Індустріальне" вул. Дністровська, 19 (дитячий) 1 50,00
16 КП "Індустріальне" вул. Лебедєва%Кумача, 28А (дитячий) 1 50,00
17 КП "Індустріальне" вул. Металістів, 13 (дитячий) 1 50,00
18 КП "Індустріальне" вул. Смоленська,ЗА (дитячий) 1 50,00

Всього по району 20 900,00
Шевченківський район

Перехідні об'єкти 2011 року
1 КП "ЖЕК "Михайлівська" вул. Рейтерська, 32 1 48,44
2 ОСББ "Олеся Гончара, 53" вул. Олеся Гончара, 53 1 48,44
3 КП "ЖЕК "Лук'янівка"" вул. Мельникова, 87 1 48.44
4 КП "ЖЕК "Татарка"" вул. Отто Шмідта, 31 1 48,44
5 КП "ЖЕК "Татарка"" вул. Татарська, 2%д 1 48,44
6 КП "ЖЕК "Діброва"" пров. Уссурійський, 10 1 48,44
7 КП "ЖЕК "Лук'янівка"" вул. Мельникова, 5 1 48,44
8 КП "ЖЕК "Діброва"" вул. Бабушкіна, 29%29а 1 48,44

Разом 8 387,54
Нові об'єкти 2013 року

1 КП ЖЕК "Михайлівська" пров. Михайлівський, 96 (дитячий) 1 50,00
2 ДСТО"Софіївська" вул. Саксаганського, 127(дитячий) 1 50,00
3 ВОП "Дегтярівська"ТОВ "Київжитлосвіт" вул. Желябова, 10%А (дитячий) 1 50,00
4 ВОП "Дегтярівська" ТОВ "Київжитлосвіт" просп. Перемоги, 58 (дитячий) 1 50,00
5 ВОП "Дегтярівська" ТОВ "Кнївжитлосвіт" вул. Шамрила, 6%8 (дитячий) 1 50,00
6 КП "ЖЕК Золотоустівська" просп. Перемоги, 9/47 (дитячий) 1 50,00
7 КП "ЖЕК Золотоустівська" вул. Чорновола, 10%12 (дитячий) 1 50,00
8 ВОП "Сирець" ТОВ "Київжитлосвіт" вул. Бакинська,30 (дитячий) 1 50,00
9 КП ЖЕК "Лук'янівка" вул. Білоруська,28а (дитячий) 1 50,00
10 ТОВ "Кийградсервіс" вул. Саратовська, 49 (дитячий) 1 50,00
11 ТОВ "Кийградсервіс" вул. Уссурійська, 2 (дитячий) 1 50,00
12 КП"ЖЕК "Татарка" вул. Татарська, 1в (дитячий) 1 50,00
13 КП "ЖЕК"Татарка" вул. Підгірна, 12 (дитячий) 1 50,00
14 КП "ЖЕК Золотоустівська" вул. Шолуденка, 31а (спортивний) 1 50,00
15 ВОП "Шулявка" ТОВ "Київжитлосвіт" вул. Шулявська, 20/22 (спортивний) 1 50,00
16 КП "ЖЕК"Лук'янівка" вул. Якіра, 20/2 (спортивний) 1 50,00
17 ТОВ "Кийградсервіс" вул. Салютна, 25 (спортивний) 1 50,00
18 ЖБК "Юність" вул. Миколи Мурашка, 5 (дитячо%спортивний) 1 70,00

Разом 20 920,00
Всього по району 28 1307,54
Разом по перехідних об'єктах 2011 року 26 1255,63

Разом по нових об'єктах 2013 року 176 8744,37
Всього по місту 202 10000,00

Подільський район 
Перехідні об'єкти 2011 року

1 ЖБК "Ювілейний% 5" пров. Квітневий, 10%12 1 44,58
Разом 44,58

Нові об'єкти 2013 року
1 КП "Центральний" вул. Введенська, 7/9 (дитячий) 1 50,00
2 КП "Центральний" вул. Нижньоюрківська, 3 1 50,00
3 КП "Введенське" вул. Почайнинська, 23 (дитячий) 1 50,00
4 КП "Введенське" вул. Оболонська, 25 (дитячий) 1 50.00
5 КП "Куренівське" вул. Тульчинська, 7 (дитячий 1 50,00
6 КП "Куренівське" вул. Фрунзе, 118 (дитячий) 1 50,00
7 КП "Вітряні гори" вул.Івана Їжакевича, 5/9 (дитячий) 1 50,00
8 КП "Вітряні гори" просп. Свободи, 5 (дитячий) 1 50,00
9 КП "Галицьке" просп. "Правди", 8 (дитячий) 1 50,00
10 КП "Мостицький" вул. Фрунзе, 127А (дитячий) 1 50,00
11 КП "Лісове" пров. Межовий, 3 (дитячий) 1 50,00
12 КП "Лісове" просп. Свободи, 42%44 (дитячий) 1 50,00
13 КП "Синьоозерне" просп. Георгія Гонгадзе, 9%11 (дитячий) 1 50,00
14 КП "Виноградар" просп. Василя Порика, 7Б%9А (дитячий) 1 50,00
15 КП "Виноградар" просп. Георгія Гонгадзе, 20%з (спортивний) 1 70,00
16 КП "Нивки" вул. Стеценка, 8 (дитячий) 1 50,00
17 КП "Нивки" вул. Маршала Гречка, 12 (дитячий) 1 50,00

Разом 19 870,00
Всього по району 20 914,58

Святошинський район
Перехідні об'єкти 2011 року

1 КП РЕО%1 вул. Жолудєва, 4%6 1 48,44
Разом 48,44

Нові об'єкти 2013 року
1 КП РЕО%1 вул. Булгакова,15 (дитячий) 1 50,00
2 КП РЕО%10 вул. Чистяківська, 13%а (спортивний) 1 70,00
3 КП РЕО%2 вул. Симиренка, 22%а (дитячий) 1 50,00
4 КП РЕО%3 вул. Академіка Корольова, 10%А (спортивний) 1 80,00
5 КП РЕО%3 вул. Генерала Потапова, 1%б (дитячий) 1 50,00
6 КП РЕО%4 вул.Тулузи, 16 (дитячий) 1 50,00
7 КП РЕО%5 вул. Гната Юри, 7%а % 7%6 (спортивний) 1 84,70
8 КП РЕО%5 вул. Якуба Коласа, 9 (дитячий) 1 50,00
9 КП РЕО%6 вул. Ірпінська, 63/5 (дитячий) 1 50,00
10 КП РЕО%6 вул. Верховинна, 85 (спортивний) 1 83,00
11 КП РЕО%9 вул. Верховинна, 18 (дитячий) 1 50,00
12 КП РЕО%9 вул. Михайла Котельникова, 3 (спортивний) 1 83,86
ІЗ ТОВ "Святошинжитлосвіт" вул. Львівська, 12 (дитячий) 1 50,00

Разом 12 801,56
Всього по району 13 850,00

Солом'янський район
1 КП "Залізничне" бульв. Чоколівський, 8%10 (дитячий) 1 50,00
2 КП "Залізничне" вул. Шовкуненка, 3 (дитячий) 1 50,00
3 КП "Залізничне" вул. Єреванська, 28%28А (дитячий) 1 50,00
4 КП "Чоколівське" вул. Бориса Гаріна, 51 (дитячий) 1 50,00
5 КП "Чоколівське" вул. Ушинського, 16%18 (дитячий) 1 50,00
6 КП "Батиївське" вул. Волгоградська, 6 (дитячий) 1 50,00
7 КП "Батиївське" вул. Івана Клименка, 16 (дитячий) 1 50,00
8 КП "Батиївське" вул. Урицького, 27/5 (дитячий) 1 50,00
9 КП "Батиївське" вул. Червонопартизанська, 2А (дитячий) 1 50,00
10 КП "Відрадненське" вул. Академіка Білецького, 5Б (дитячий) 1 50,00
11 КП "Відрадненське" бульв. Івана Лепсе, 73/22 (дитячий) 1 50,00
12 КП "Відрадненське" бульв. Івана Лепсе, 77 (дитячий) 1 50,00
13 КП "Грушківське" бульв. Івана Лепсе, 17 (дитячий) 1 50,00

Про затвердження змін до Положення 
про Департамент міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 711 від 17 травня 2013 року
Відповідно до статті 101 Закону України “Про столицю України — місто%герой Київ”, статті 54 Закону України “Про місцеве само%

врядування в Україні”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень
органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні”:

1. Затвердити зміни до Положення про Департамент міського благо�
устрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердже�
ного розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
27.01.2011 № 94 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 липня 2012
року № 1205), виклавши його в редакції, що додається.

2. Заступникам голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків надати пропозиції щодо збільшення граничної
чисельності Департаменту міського благоустрою та збереження природ�

ного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову. О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27 січня 2011 року № 94 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
17.05.2013 № 711

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(Ідентифікаційний код 34926981)

1. Департамент міського благоустрою та збереження природного се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі — Департамент) є структурним підрозділом
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), підпорядковується голові Київської міської державної адмі�
ністрації, підзвітний та підконтрольний Київській міській раді, а з питань
виконання функцій державної виконавчої влади — відповідним централь�
ним органам державної виконавчої влади.

2. Департамент відповідно до рішення Київської міської ради від
15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)" перейменовано з
Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на Депар�
тамент міського благоустрою та збереження природного середовища ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) та є правонаступником реорганізованих Головного управління
екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головного управ�
ління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та відділу з питань
охорони праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нака�
зами відповідних міністерств, рішеннями Київської міської ради, розпоря�
дженнями Київського міського голови і розпорядженнями виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
іншими нормативно�правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:
реалізація екологічної, науково�технічної та економічної політики,

спрямованої на забезпечення збереження навколишнього природного се�
редовища міста Києва;

забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства;
реалізація рішень органів місцевого самоврядування та виконавчої

влади міста Києва щодо охорони навколишнього природного середови�
ща, поліпшення екологічного стану міста Києва, раціонального викорис�
тання природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, за�
безпечення екологічного благополуччя населення міста;

контроль за станом благоустрою міста;
контроль за дотриманням вимог Закону України “Про благоустрій на�

селених пунктів”, Правил благоустрою міста Києва, інших нормативно�
правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою;

сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста;
притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у

сфері благоустрою населених пунктів;
профілактика правопорушень у сфері благоустрою міста Києва;
забезпечення сталого функціонування підсистеми єдиної державної

системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру міста Києва (територіальна підсистема ЄДС НС);

участь у реалізації державної політики у сфері цивільної оборони (за�
хисту), захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобі�
гання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків;

розроблення та здійснення заходів щодо підтримання у готовності під�
порядкованих органів управління та сил територіальної підсистеми ци�
вільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий пе�
ріод;

визначення основних напрямків роботи у сфері цивільної оборони, за�
хисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;

організація роботи щодо планування, підготовки і проведення еваку�
аційних заходів;

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситу�
ацій у мирний та воєнний час;

здійснення разом з іншими органами інформаційного забезпечення у

сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та їх наслідків, впровадження сучасних інформаційних техноло�
гій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації те�
риторій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій;
реалізація державної політики в галузі охорони праці в місті Києві;
сприяння впровадженню ефективної цілісної регіональної системи за�

побігання травматизму невиробничого характеру, безпечних виробничих
процесів, устаткування;

сприяння в забезпеченні працюючих засобами індивідуального та ко�
лективного захисту;

організація професійної підготовки і підвищення кваліфікації спеціаліс�
тів (посадових осіб) з питань безпечної життєдіяльності населення;

надання організаційно�методичної допомоги секторам з питань охоро�
ни праці районних в місті Києві державних адміністрацій;

забезпечення разом зі структурними підрозділами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органа�
ми місцевого самоврядування та громадськими організаціями реалізації
регіональних програм з метою охорони праці та запобігання нещасним
випадкам невиробничого характеру.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. Організовує розроблення, забезпечує подання на затвердження

до Київської міської ради місцевих екологічних програм, сприяє їх реалі�
зації та звітує перед Київською міською радою про їх виконання, вносить
до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм.

5.2. Готує та подає до постійної комісії Київради з питань екологічної
політики проекти рішень з питань, що стосуються охорони довкілля та от�
римання спеціальних дозволів на користування надрами (підземними во�
дами).

5.3. Погоджує поточні плани з питань охорони навколишнього природ�
ного середовища для підприємств, організацій та установ міста.

5.4. Надає організаційно�методичну допомогу та координує діяльність
районних в місті Києві державних адміністрацій, а також підприємств, ус�
танов та організацій, розташованих на території міста Києва, незалежно
від форм власності та підпорядкування у галузі охорони довкілля та вико�
ристання природних ресурсів.

5.5. Сприяє організації збору, переробки, утилізації і захоронення про�
мислових відходів на території міста Києва, визначенню територій для їх
складування, збереження або розміщення.

5.6. Затверджує ліміти на утворення та розміщення відходів.
5.7. Організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкоджен�

ня, утилізації та видалення відходів.
5.8. Сприяє створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власно�

сті для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також
розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

5.9. Сприяє створенню водоохоронних зон та прибережних захисних
смуг водних об’єктів міста, а також дотриманню режиму використання їх
територій.

5.10. Погоджує заяву про наміри у складі розділу “Оцінка впливу на
навколишнє природне середовище” (ОВНС).

5.11. Бере участь у формуванні та реалізації політики щодо озеленен�
ня територій міста.

5.12. Готує проекти розпоряджень виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу
на видалення зелених насаджень.

5.13. Видає ордери на видалення зелених насаджень.
5.14. Розглядає та погоджує генеральні плани будівництва (рекон�

струкції тощо) об’єктів, плани прокладання інженерних мереж, дендро�
плани проектної документації.

5.15. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про
встановлення умов скидання дренажних вод у водні об’єкти.

5.16. Погодження проектів проведення робіт, пов’язаних з будівниц�
твом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням
дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску,
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гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок,
каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших кому�
нікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт.

5.17. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної
справи, формування, збереження та використання екологічної мережі,
здійснює управління та регулювання у сфері охорони і використання те�
риторій та об’єктів природно�заповідного фонду України на відповідній
території.

5.18. Бере участь у проведенні моніторингу стану навколишнього при�
родного середовища.

5.19. Бере участь у розробленні стандартів щодо регулювання вико�
ристання природних ресурсів і охорони навколишнього природного сере�
довища від забруднення та інших шкідливих впливів.

5.20. Вносить подання Київській міській раді про розподіл коштів еко�
логічного податку, що надходить до місцевого фонду охорони навколиш�
нього природного середовища.

5.21. Здійснює погодження схем формування екомережі.
5.22. Вносить подання Київській міській раді про затвердження відпо�

відно до закону програми оздоровлення атмосферного повітря, здійснен�
ня заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря.

5.23. Встановлює тривалість кожного етапу та необхідне зменшення
обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі при поетапному
зниженні викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами,
організаціями та громадянами — суб’єктами підприємницької діяльності,
якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або
розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об’єк�
тивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної без�
пеки.

5.24. Здійснює видачу спеціального дозволу на змішування чи захоро�
нення відходів.

5.25. Здійснює підготовку проектів рішень щодо надання лісів у постій�
не користування.

5.26. Здійснює погодження виділення особливо захисних лісових діля�
нок.

5.27. Здійснює погодження змін цільового призначення земельних лі�
сових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням
лісового господарства.

5.28. Здійснює погодження рішень про вирубування дерев і чагарників
у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх
використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства.

5.29. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про ви�
рубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земель�
них лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з ве�
денням лісового господарства;

5.30. Здійснює погодження переведення земельних лісових ділянок до
нелісових земель у цілях, не пов’язаних з веденням лісового господар�
ства.

5.31. Здійснює погодження визначення місць розміщення підпри�
ємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтво�
рення лісів.

5.32. Здійснює екологічну експертизу проектів будівництва підпри�
ємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтво�
рення лісів.

5.33. Здійснює підготовку висновків щодо використання земельних лі�
сових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування ко�
рисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання
кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових,
підривних та інших робіт, не пов’язаних з веденням лісового господар�
ства.

5.34. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про на�
дання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин
(крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних по�
треб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій,
здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних із веденням
лісового господарства.

5.35. Здійснює погодження максимальних норм безоплатного збору
дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо.

5.36. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про
встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’�
яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо.

5.37. Погоджує ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі дру�
горядних лісових матеріалів.

5.38. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про
встановлення ліміту використання лісових ресурсів при заготівлі друго�
рядних лісових матеріалів.

5.39. Погоджує ліміти використання лісових ресурсів при здійсненні
побічних лісових користувань.

5.40. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про
встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побіч�
них лісових користувань.

5.41. Здійснює погодження діяльності підприємств, установ, організа�
цій та громадян, діяльність яких впливає або може впливати на стан і від�
творення лісів.

5.42. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
надання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин міс�
цевого значення.

5.43. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про по�
годження спеціальних дозволів про надання надр у користування для ви�
добування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу.

5.44. Здійснює підготовку проектів рішень щодо погодження видобу�
вання корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням
спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін
навколишнього природного середовища.

5.45. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
позбавлення права видобування корисних копалин місцевого значення,
торфу і прісних підземних вод та права користування надрами для госпо�
дарських і побутових потреб.

5.46. Готує проекти рішень щодо погодження місць розташування гір�
ничодобувних об’єктів і підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням
корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та
інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших
шкідливих речовин і скидання стічних вод.

5.47. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
погодження забудови площ залягання корисних копалин місцевого зна�
чення, а також розміщення на ділянках їх залягання підземних споруд, не
пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

5.48. Здійснює видачу дозволів на спеціальне водокористування в ра�
зі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення.

5.49. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про по�
годження проектів водоохоронних зон.

5.50. Здійснює погодження дозволів на проведення робіт на землях
водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних сму�
гах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах
і територіальному морі), пов’язаних з проведенням днопоглиблювальних
робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій
на землях водного фонду.

5.51. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради що�
до встановлення місць, де забороняється купання, плавання на човнах,
забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин.

5.52. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
видачі дозволів на спеціальне водокористування у разі використання во�
ди водних об’єктів місцевого значення.

5.53. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
видачі дозволів на спеціальне водокористування у разі використання во�
ди водних об’єктів загальнодержавного значення.

5.54. Здійснює погодження договорів щодо надання права водокорис�
тування на умовах оренди.

5.55. Готує проекти рішень щодо заборони користування водними
об’єктами для потреб повітряного транспорту.

5.56. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
припинення права спеціального водокористування у разі визнання водно�
го об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культур�
ну чи лікувальну цінність, або виникнення необхідності першочергового
задоволення питних і господарсько�побутових потреб населення.

5.57. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про на�
дання дозволу на зрошення сільськогосподарських угідь стічними вода�
ми.

5.58. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
встановлення лімітів споживання питної води для промислових потреб з
комунальних і відомчих господарсько�питних водопроводів.

5.59. Погоджує ліміти споживання питної води для промислових по�
треб з комунальних і відомчих господарсько�питних водопроводів.

5.60. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
зменшення або заборони споживання питної води для промислових по�
треб з комунальних водопроводів.

5.61. Здійснює погодження регламенту скидання промислових за�
бруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти.

5.62. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
погодження проектів створення полігонів для захоронення у глибокі під�
земні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, забруднюючих рі�
динних речовин, відходів виробництва та стічних вод, включаючи мінера�
лізовані шахтні та термальні води, що утворюються на основі природних
вод і не піддаються очищенню існуючими методами.

5.63. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
надання дозволів на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм
та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і
стан підземних вод.

5.64. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про по�
годження проектів проведення робіт на землях водного фонду.

5.65. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про по�
годження дозволів на добування піску і гравію за межами земель водно�
го фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок.

5.66. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про по�
годження проектів смуг відведення.

5.67. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
встановлення меж зон санітарної охорони водних об’єктів.

5.68. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
ліквідації покинутих свердловин і виробок.

5.69. Здійснює видачу дозволу на проведення спеціальних робіт із спо�
рудження експлуатаційних свердловин на воду.

5.70. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
надання згоди на розміщення на своїй території підприємств, установ і
організацій.

5.71. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради що�
до видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) дозволів на
спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.

5.72. Затверджує ліміти, в тому числі за поданням центрального орга�
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони нав�
колишнього природного середовища, використання природних ресурсів,
за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти скидів забруд�
нюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком ски�
дів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержав�
ного значення або навколишнього природного середовища за межами
міста Києва, та ліміти на утворення і розміщення відходів.

5.73. Здійснює організацію та проведення державної екологічної екс�
пертизи.

5.74. Здійснює видачу дозволів на захоронення (складування) відходів
(крім небезпечних), викидів шкідливих речовин у навколишнє природне
середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до
законодавства.

5.75. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
встановлення порядку погодження лімітів скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів про�
мислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва.

5.76. Здійснює підготовку висновків державної екологічної експертизи.
5.77. Здійснює видачу дозволів на здійснення операцій у сфері пово�

дження з відходами (крім небезпечних відходів).
5.78. Здійснює погодження районним в місті Києві державним адмініс�

траціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небез�
печних відходів).

5.79. Здійснює погодження місць розміщення об’єктів поводження з
відходами (крім небезпечних відходів).

5.80. Здійснює моніторинг місць утворення, зберігання і видалення
відходів.

5.81. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про на�
дання дозволу на випалювання сухої природної рослинності або її залиш�
ків.

5.82. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про на�
дання дозволу на інтродукцію, акліматизацію.

5.83. Здійснює підготовку проектів рішень Київської міської ради щодо
затвердження переліку забруднюючих речовин, за якими здійснюється
регулювання їх викидів в атмосферне повітря.

5.84. Здійснює видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в ат�
мосферне повітря стаціонарними джерелами, які належать до другої або
третьої групи.

5.85. Здійснює видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин, для
яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, об’єкта�
ми другої або третьої групи.

5.86. Здійснює погодження дозволів на діяльність, спрямовану на
штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських ці�
лях.

5.87. Здійснює надання пропозиції щодо заходів з регулювання чи�
сельності диких тварин.

5.88. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про на�
дання дозволу на проведення селекційного відбору чи меліоративного
відлову диких тварин, які зазнають лиха, не можуть бути збережені.

5.89. Здійснює надання пропозицій щодо визначення окремих терито�
рій, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і
агрохімікатів.

5.90. Вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголо�
шення територій і об’єктів природно�заповідного фонду місцевого зна�
чення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

5.91. Забезпечує інформування населення, підприємств, установ та
організацій про стан навколишнього природного середовища через засо�
би масової інформації.

5.92. Організовує виконання науково�дослідних і практичних робіт з
питань охорони довкілля.

5.93. Організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян.
5.94. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування та виконавчої

влади міста Києва, а також співпрацює з міжнародними організаціями,
відповідними органами та організаціями іноземних держав, їхніми дипло�
матичними та іншими представництвами в місті Києві та Україні та з гро�
мадськими організаціями екологічного спрямування.

5.95. Проводить рейди та перевірки територій та об’єктів міста щодо
стану їх благоустрою, а також додержання юридичними та фізичними
особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

5.96. Вносить приписи з вимогою усунення порушень Закону України
“Про благоустрій населених пунктів” і Правил благоустрою міста Києва та
здійснює контроль за їх виконанням.

5.97. Здійснює складання протоколів про порушення законодавства у
сфері благоустрою населених пунктів за статтею 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення для притягнення винних до відповідаль�
ності.

5.98. Забезпечує подання позовів до суду про відшкодування шкоди,
завданої об’єктам та елементам благоустрою міста внаслідок порушення

законодавства з питань благоустрою населених пунктів та Правил благо�
устрою міста Києва.

5.99. Вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовіль�
но і порушують стан благоустрою міста.

5.100. Сприяє забезпеченню чистоти і порядку в місті, очищення тери�
торії та об’єктів благоустрою від побутових відходів, безхазяйного майна,
покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, са�
мовільно розміщених тимчасових споруд та елементів благоустрою.

5.101. Здійснює у встановленому порядку демонтаж та очищення те�
риторії міста від безхазяйного майна, самовільно розміщених тимчасових
споруд та елементів благоустрою, рекламних носіїв, покинутих будівель�
них матеріалів і конструкцій, транспортних засобів тощо.

5.102. Бере участь у обговоренні проектів благоустрою територій та
об’єктів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благо�
устрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд Київській міській раді та
виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації), підприємств, установ та організацій.

5.103. Вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благо�
устрою міста, удосконалення Правил благоустрою міста Києва.

5.104. Інформує Київську міську раду та виконавчий орган Київської
міської ради (Київську міську державну адміністрацію) про результати
рейдів та перевірок.

5.105. Готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно�правових ак�
тів і питань поліпшення благоустрою території міста та механізму контро�
лю і належного утримання об’єктів та елементів благоустрою і в установ�
леному порядку вносить їх на розгляд Київській міській раді та виконав�
чому органу Київської міської ради (Київській міській державній адмініс�
трації).

5.106. В межах повноважень розробляє і видає методичні рекоменда�
ції, а також надає методичну допомогу підприємствам, установам та ор�
ганізаціям з питань забезпечення благоустрою, утримання територій, бу�
дівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей міста тощо.

5.107. Бере участь у визначенні на конкурсних засадах балансоутриму�
вачів — підприємств, установ, організацій, відповідальних за утримання
об’єктів елементів благоустрою.

5.108. Залучає громадських інспекторів з благоустрою для участі в пе�
ревірках.

5.109. Бере участь у координації діяльності та навчанні громадських ін�
спекторів з благоустрою.

5.110. Здійснює видачу, подовження та закриття контрольної картки
на тимчасове порушення благоустрою на період виконання будь�яких
земляних, монтажних та інших робіт, пов’язаних з тимчасовим порушен�
ням існуючого благоустрою, з подальшим його відновленням.

5.111. Здійснює контроль за дотриманням термінів виконання робіт за
виданими Департаментом контрольними картками на тимчасове пору�
шення благоустрою.

5.112. Бере участь у створенні геоінформаційної системи для здійс�
нення моніторингу об’єктів міської інфраструктури та створенні містобу�
дівного кадастру міста Києва та його окремих складових.

5.113. Здійснює контроль за станом прибудинкових територій та об’є�
ктів благоустрою за напрямками, передбаченими Правилами благоуст�
рою міста Києва.

5.114. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства
у сфері благоустрою населених пунктів.

5.115. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удоскона�
лення організації цивільної оборони (цивільного захисту), запобігання ви�
никненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідацію їх наслід�
ків, захист та життєзабезпечення постраждалого населення.

5.116. Подає голові Київської міської державної адміністрації та Дер�
жавній службі України з надзвичайних ситуацій:

пропозиції до проектів державних та місцевих програм і прогнозів що�
до удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та контролює виконання зазначених програм;

пропозиції щодо удосконалення нормативно�правових актів у сфері
цивільної оборони (захисту);

пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України
та міського бюджету міста Києва витрат на розвиток і функціонування те�
риторіальної підсистеми цивільної оборони (захисту), систем зв’язку та
централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населен�
ня і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також
наслідків Чорнобильської катастрофи.

5.117. Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, оброб�
ку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної
безпеки в місті Києві.

5.118. Здійснює керівництво та координацію діяльності у сфері цивіль�
ної оборони (захисту) у місті Києві.

Координує та контролює у межах повноважень:
діяльність підпорядкованої йому комунальної аварійно�рятувальної

служби “Київська служба порятунку”;
діяльність Міських курсів цивільної оборони міста Києва.
5.119. Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та сил

територіальної підсистеми, підприємств, установ та організацій незалеж�
но від форм власності з питань цивільного захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

5.120. Подає Київському міському голові, голові Київської міської дер�
жавної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних ко�
місій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

5.121. Організовує та проводить роботу щодо забезпечення готовно�
сті системи зв’язку та забезпечує оповіщення керівного складу органів
управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, насе�
лення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.

5.122. Організовує та забезпечує роботу Постійної комісії з питань тех�
ногенно�екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.123. Координує проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій,
діяльність органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної
оборони (захисту) підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності щодо пошуку і рятування людей, проведення пошуково�
рятувальних робіт, ліквідації наслідків впливу нафтопродуктів, шкідливих
хімічних та радіоактивних речовин на довкілля.

5.124. Контролює стан готовності служб та сил цивільної оборони (за�
хисту) органів місцевого самоврядування до дій за призначенням.

5.125. Здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за до�
триманням вимог цивільної оборони (захисту) і техногенної безпеки що�
до підтримання в готовності до використання за призначенням захисних
споруд цивільної оборони, проведенням заходів щодо запобігання виник�
ненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, виконанням захо�
дів цивільної оборони при проведенні евакуації у разі виникнення надзви�
чайної ситуації.

5.126. Організовує та координує проведення відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

5.127. В межах своїх повноважень бере участь в заходах щодо захис�
ту населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних ситу�
ацій, пов’язаних з терористичними проявами, ліквідації їх наслідків під
час проведення антитерористичних операцій.

5.128. Розробляє та подає в установленому порядку Київському місь�
кому голові, голові Київської міської державної адміністрації плани цивіль�
ної оборони (захисту) і заходи щодо запобігання виникненню надзвичай�
них ситуацій та ліквідації їх наслідків, які є обов’язковими для виконання
органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, підпри�
ємствами, установами та організаціями міста Києва незалежно від форм
власності.

5.129. Бере участь:
у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техно�

генного та природного характеру, здійснює районування територій за на�
явністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки
та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники
ризику на об’єктах господарювання і територіях;

у здійсненні контролю за проведенням заходів з питань охорони праці
та дотриманням вимог законодавства щодо екологічного стану;

у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичай�
них ситуацій, організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків над�
звичайних ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми
цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки у сфері цивільної
оборони (захисту), надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних
наслідків та виконання робіт з їх ліквідації;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил тери�
торіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичай�
них ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки уч�
нів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту
(цивільної оборони);

в межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підго�
товки та мобілізаційної готовності в місті Києві;

у проведенні інженерно�технічних заходів цивільної оборони (захисту)
при розробленні містобудівної та проектної документації;

у розробленні та організації проведення заходів щодо евакуації насе�
лення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в осо�
бливий період;

у межах своїх повноважень у здійсненні антитерористичних заходів;
у наданні щорічних організаційно�методичних вказівок щодо навчання

населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях.
5.130. Організовує та у встановленому порядку здійснює контроль за

створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим вико�
ристанням матеріально�технічних ресурсів, призначених для запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

5.131. Сприяє під час виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичай�
них ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно�рятувальної
служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих форму�
вань.

5.132. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних
спорудах, веде облік та контролює стан їх утримання, бере участь у робо�
ті комісії з питань визначення їх стану.

5.133. Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хі�
мічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил терито�
ріальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час за�
грози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в осо�
бливий період.

5.134. Перевіряє готовність комунальних аварійно�рятувальних служб
до реагування на надзвичайні ситуації.

5.135. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо
участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного за�
хисту в територіальній обороні.

5.136. Готує та вносить на розгляд голови Київської міської державної
адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих районів зонами над�
звичайної ситуації у разі її виникнення.

5.137. Вносить на розгляд голови Київської міської державної адмініс�
трації пропозиції щодо погодження проекту плану проведення потенційно
небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння і військової техніки за умови присутності цивільного населен�
ня, організовує під час розроблення та виконання такого плану взаємодію
з органами військового управління.

5.138. Організовує роботу розрахунково�аналітичних груп з оцінки ра�
діаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.

5.139. Планує та координує формування, ведення і використання стра�
хового фонду документації потенціально�небезпечних об’єктів підпри�
ємств, організацій та установ міста відповідно до затверджених програм
формування страхового фонду документації.

5.140. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних
спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере
участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

5.141. В межах своїх повноважень готує та подає Київському місько�
му голові, голові Київської міської державної адміністрації, пропозиції до
заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, координує і
контролює їх виконання. Дає оцінку радіаційній обстановці на територі�
ях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіацій�
них аварій, організовує проведення радіоекологічного, екологічного мо�
ніторингу і координує роботи з визначення радіаційної, екологічної об�
становки.

5.142. Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту на�
селення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій.

5.143. Вживає заходів до зниження рівня опромінення та забезпечен�
ня нормальної життєдіяльності населення на забруднених територіях.

5.144. Організовує роботу евакуаційної комісії в місті Києві.
5.145. Організовує у встановленому порядку надання допомоги насе�

ленню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.
5.146. Визначає разом з районними в місті Києві державними адмініс�

траціями склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територі�
альних підсистем ЄДС НС.

5.147. Разом з територіальним органом управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій:

організовує та проводить перевірки готовності органів управління та
сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладе�
них на них завдань;

формує державне замовлення на матеріально�технічні засоби, необ�
хідні для потреб органів управління та сил територіальної підсистеми ци�
вільного захисту;

подає пропозиції Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного
захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної
підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання.

5.148. Здійснює у межах своїх повноважень:
контроль за виконанням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської ка�

тастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об’єктів
соціальної та виробничої інфраструктури;

виконання заходів, передбачених Програмою робіт з інформування
громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
цивільного захисту населення, затвердженою Державною службою Укра�
їни з надзвичайних ситуацій;

виконання заходів щодо комплексного медико�санітарного забезпе�
чення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високо�
вартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чор�
нобильської катастрофи;

проведення заходів щодо радіологічного захисту населення та еко�
логічного оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруд�
нення;

внесення пропозиції до проектів державних та міських програм, нор�
мативно�правових актів з питань забезпечення житлом громадян, які по�
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

здійснює ведення загальноміського реєстру громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до І категорії, сімей,
що втратили годувальника, з числа громадян, віднесених до категорії І,
сімей, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи та потребують особливого догляду, громадян, переселених із
радіаційно забруднених територій, які потребують поліпшення житлових
умов;

згідно з чергою у реєстрі готує пропозиції та справи громадян, яким
пропонується поліпшення житлових умов, на засідання комісії Київської
міської державної адміністрації по розподілу житлової площі, що надаєть�
ся громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
оформляє документи на надання квартир відповідно до прийнятого рі�
шення комісії;

співпрацює з Державною службою України з надзвичайних ситуацій,
структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), районними у місті Києві державни�
ми адміністраціями з питань забезпечення житлом постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів державного та/або міського
бюджету, міських програм.

5.149. У межах повноважень бере участь у виконанні зобов’язань за
міжнародними договорами у сфері цивільної оборони (захисту) населен�
ня і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської ка�
тастрофи.

5.150. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної по�
літики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збережен�
ням в Департаменті, структурних підрозділах, а також в установах та ор�
ганізаціях, що відносяться до сфери його управління.

5.151. Здійснює відповідно до чинного законодавства перевірки стану
цивільної оборони (захисту) на відповідній території.
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5.152. Контролює проведення навчань, тренувань з питань надзвичайних ситуацій та цивільної
оборони (захисту) в районах і населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях не�
залежно від форм власності.

5.153. Організовує та координує:
роботу секторів з питань охорони праці районних в місті Києві державних адміністрацій;
розроблення цільової регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та вироб�

ничого середовища (за участю представників профспілок та Фонду соціального страхування) та за�
безпечення її виконання;

створення методичних, навчально�методичних кабінетів і навчальних науково�технічних центрів
охорони праці;

забезпечення підприємств правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та ін�
шими нормативно�правовими актами з охорони праці;

підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;
через засоби масової інформації роз’яснення нормативно�правових актів про охорону праці, ін�

формування населення про умови і безпеку праці та рівень невиробничого травматизму.
5.154. Бере участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків відповідно до Положення

про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 623.

5.155. Опрацьовує ефективну цілісну регіональну систему управління охороною праці.
5.156. Готує пропозиції щодо впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, які забез�

печують підвищення рівня профілактики травматизму невиробничого характеру, і подає їх на роз�
гляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.157. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних технологій,
сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення, виробни�
чого і навколишнього природного середовища.

5.158. Вносить виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адмініс�
трації) пропозиції щодо забезпечення реалізації державної політики з питань охорони життя і здо�
ров’я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру.

5.159. Веде облік, здійснює аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а та�
кож заподіяної ними шкоди.

5.160. Надає допомогу підприємствам у:
використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду з охорони праці; пропаганді безпечних і не�

шкідливих умов праці;
5.161. Координує роботу служб охорони праці підприємств та здійснює методичне керівництво

цими службами.
5.162. Здійснює на підприємствах контроль за:
дотриманням працівниками нормативно�правових актів та виконання ними посадових інструкцій

з питань охорони праці;
виконанням приписів Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гір�

ничого нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань
охорони праці;

відповідністю машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів протиаварійного, колек�
тивного та індивідуального захисту працюючих нормативно�правовим актам про охорону праці; на�
явністю технологічної документації на робочих місцях;

своєчасним проведенням навчання та інструктажів працівників, атестації та переатестації з пи�
тань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також до�
триманням вимог безпеки під час виконання цих робіт;

забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально�профілактичним хар�
чуванням, молоком або рівноцінними продуктами, миючими засобами, санітарно�побутовими при�
міщеннями; організацією питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством
пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно із законодавством;
проходженням попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової ді�

яльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах з шкідливими чи не�
безпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі; проходженням щоріч�
них обов’язкових медичних оглядів особами віком до 21 року;

реалізацією цільової регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробни�
чого середовища.

5.163. В установленому порядку бере участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом
об’єктів.

5.164. Розглядає листи, заяви та скарги відповідно до законодавства.
5.165. Здійснює підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, розпоряджень Київсько�
го міського голови та проектів інших нормативно�правових актів з питань, що належать до його ком�
петенції.

5.166. Організовує проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також кон�
троль за здійсненням цих заходів в частині питань, що відносяться до його компетенції.

5.167. Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах повноважень,
передбачених Законом України “Про державну таємницю”.

5.168. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції
управління, розробляє і подає на розгляд голові Київської міської державної адміністрації пропози�
ції щодо вдосконалення законодавства.

5.169. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 
6. Департамент має право:
6.1. Скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до Його компетенції.
6.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, об’єднань гро�
мадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організа�
цій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики — без�
оплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.4. Проводити рейди та перевірки території і об’єктів міста щодо стану їх благоустрою і додер�
жання підприємствами, установами, організаціями громадянами законодавства у сфері благоуст�
рою міста.

6.5. Вносити приписи та складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою
населених пунктів для притягнення винних до відповідальності.

6.6. Вживати заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благо�
устрою міста.

6.7. Здійснювати у встановленому порядку демонтаж та очищення території міста від безхазяй�
ного майна, самовільно розміщених тимчасових споруд та елементів благоустрою, рекламних носі�
їв, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів тощо.

6.8. Проводити фото�, відеозйомку та звукозапис як допоміжний засіб фіксації порушень законо�
давства у сфері благоустрою у випадках, передбачених законодавством України.

6.9. Видавати, подовжувати термін дії та закривати контрольні картки на тимчасове порушення
благоустрою на період виконання будь�яких земляних, монтажних та інших робіт, пов’язаних з тим�
часовим порушенням існуючого благоустрою, з подальшим його відновленням.

6.10. Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства у сфері
благоустрою населених пунктів.

6.11. Координувати діяльність громадських інспекторів благоустрою міста.
6.12. Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою

територій та об’єктів міста, удосконалення Правил благоустрою території міста Києва.
6.13. Брати участь у комплексних перевірках підприємств, установ та організацій міста незалеж�

но від форм власності та підпорядкування щодо виконання вимог природоохоронного законодав�
ства.

6.14. Заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів з питань надзвичайних
ситуацій районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста�
нов та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування про виконання завдань і заходів
у сфері цивільної оборони (захисту), захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, лік�
відації їх наслідків та в установленому законодавством порядку надавати їм обов’язкові для вико�
нання розпорядження про усунення порушень вимог цивільної оборони (захисту) і техногенної без�
пеки.

6.15. Відповідно до чинного законодавства проводити перевірки стану цивільної оборони (захис�
ту) і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях органів управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільної оборони, сил і засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форм влас�
ності.

6.16. Залучати до здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникненню над�
звичайних ситуацій, сили територіальної системи цивільного захисту згідно з планами взаємодії,
сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а окремих спеціа�
лістів — за погодженням з їх керівниками.

6.17. Проводити комплексні перевірки стану техногенної безпеки територій, підприємств, уста�
нов та організацій незалежно від форм власності із залученням у встановленому порядку спеціаліс�
тів відповідних контролюючих органів, розташованих на території міста, та інших адміністративно�
територіальних одиниць.

6.18. У порядку, визначеному законодавством, брати участь у перевірці стану створення, збере�
ження та витрачання матеріально�технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних си�
туацій та їх наслідків, органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на
території міста Києва.

6.19. Вносити пропозиції підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм влас�
ності щодо заміщення посад працівників у сфері цивільної оборони та захисту населення і терито�
рій від надзвичайних ситуацій.

6.20. Безперешкодно відвідувати виробничі об’єкти, структурні підрозділи підприємств, призу�
пиняти роботу виробництва, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробниц�
тва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих.

6.21. Одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи
усно) з питань охорони праці.

6.22. Здійснювати відповідно до законодавства України контроль за додержанням суб’єктами
господарювання законодавства з питань охорони праці.

6.23. Брати участь у пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці, у проведенні нарад, конфе�
ренцій, семінарів, виставок, інших профілактичних заходів, спрямованих на поліпшення стану без�
пеки, гігієни праці та виробничого середовища.

6.24. Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності праців�
ників, які не дотримуються вимог нормативно�правових актів про охорону праці.

6.25. Надавати відповідні доручення профільним структурним підрозділам районних в місті Києві
державних адміністрацій і підпорядкованим комунальним підприємствам та контролювати їх вико�
нання.

6.26. Здійснювати контроль за використанням коштів підпорядкованими комунальними підпри�
ємствами.

6.27.Одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи ус�
но) з питань охорони праці.

6.28. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об’єктах підприєм�
ства, видавати керівникам об’єкта, цеху виробництва, що перевіряються, обов’язкові для виконан�
ня пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

6.29. Вивчати, узагальнювати та поширювати відповідно до законодавства передовий досвід іно�
земних держав і міжнародних організацій.

6.30. Порушувати клопотання про заохочення працівників підприємств, установ, організацій, які
беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

6.31. За дорученням представляти інтереси Київського міського голови, Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судових ор�
ганах.

6.32. Брати участь у роботі комісій, утворених Київською міською радою та її виконавчим орга�
ном (Київською міською державною адміністрацією).

6.33. Здійснювати координацію діяльності підпорядкованих Департаменту комунальних підпри�
ємств, установ та організацій.

6.34. Набувати інших прав відповідно до чинного законодавства.
7. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структур�

ними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єд�
наннями громадян та громадянами.

8. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова Київ�
ської міської державної адміністрації в установленому порядку.

Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: вища освіта відповідного професійного спря�
мування за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом у дер�
жавній службі (органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3 років або стаж
роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

Директор Департаменту може мати першого заступника та заступників, яких призначає на поса�
ду та звільняє з посади голова Київської міської державної адміністрації в установленому порядку.

Кваліфікаційні вимоги до першого заступника та заступників директора Департаменту: вища ос�
віта відповідного професійного спрямування за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра або спе�
ціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі (органах місцевого самоврядування) на керівних
посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економі�
ки не менше 4 років.

9. Директор Департаменту:
9.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед

головою Київської міської державної адміністрації за виконання покладених на Департамент зав�
дань.

9.2. Затверджує положення про підрозділи Департаменту, розподіляє обов’язки між першим за�
ступником та заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх
відповідальності. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.

9.3. Подає на затвердження в установленому порядку штатний розпис працівників Департамен�
ту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників.

9.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Де�
партаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

9.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або

мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у міс�
ті Києві в установленому порядку.

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюд�
нюються у порядку, встановленому законодавством України.

9.6. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту.
9.7. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств,

що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Де�
партаменту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників. Відповідає за підго�
товку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підпорядкованих підприємств.
Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств,
забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів.

9.8. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підпри�
ємств, діяльність яких належить до компетенції Департаменту та які передані до сфери управління
районних в місті Києві державних адміністрацій.

9.9. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів
районних в місті Києві державних адміністрацій в межах своєї компетенції.

9.10. Без доручення діє від імені Департаменту, представляє в установленому порядку Департа�
мент у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами і організаціями в Україні, укладає від імені Департаменту угоди (договори), видає дові�
реності.

9.11. За результатами співбесіди та за погодженням із заступником голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, призначає та вивільняє громадських інспекто�
рів благоустрою м. Києва.

9.12. Веде особистий прийом громадян та юридичних осіб з питань, що належать до компетен�
ції Департаменту, розглядає їхні пропозиції та вживає необхідних заходів реагування.

9.13. Бере участь згідно з чинним законодавством у перевірці стану створення, збереження та
витрачання матеріально�технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх
наслідків, органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільної оборони, підприєм�
ствами, установами та організаціями незалежно від форм власності; дотримання ними вимог ци�
вільної оборони і техногенної безпеки. Одержує від їх керівників необхідні матеріали та інформацію.

9.14. Вносить пропозиції відповідним органам щодо обмеження, а у разі потреби припинення
роботи підприємств, об’єктів господарської діяльності, окремих виробництв, цехів, експлуатації ро�
бочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

9.15. Бере участь в антитерористичних заходах відповідно до наданих йому повноважень.
9.16. Розробляє і реалізовує заходи щодо участі підпорядкованих органів управління і сил у про�

цесі антитерористичної діяльності.
9.17. Забезпечує у межах своїх повноважень підготовку Департаментом проектів рішень Київ�

ської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) та наказів начальника Цивільної оборони (захисту) міста Києва.

9.18. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Положенням.
10. У Департаменті для оперативного вирішення питань, які належать до його компетенції, може

бути утворена колегія для погодженого вирішення питань (комісія) у складі директора Департамен�
ту, першого заступника директора Департаменту та інших відповідальних працівників Департамен�
ту.

До складу колегії (комісій) можуть входити депутати Київської міської ради (за згодою), пред�
ставники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (за погодженням з їх керівниками), інших установ та громадських орга�
нізацій.

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії вводятся в дію наказами директора Департаменту.
11. Департамент (крім об’єкта “Холодильник”, який утримується за рахунок коштів державного

бюджету) утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.
Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується розпорядженням Київського

міського голови.
Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації).
Кошторис та штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати пра�

ці його працівників затверджує Київський міський голова після експертизи, проведеної Департа�
ментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

12. Майно Департаменту складають основні фонди та оборотні активи, а також інші цінності, вар�
тість яких відображається в самостійному балансі.

Майно Департаменту (крім майна придбаного за рахунок коштів державного бюджету) є кому�
нальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управ�
ління.

13. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної
казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України, інші печатки і
штампи зі своїм найменуванням та відповідні бланки.

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 143.
14. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, ви�

значеному законодавством України.
Заступник голови — керівник апарату

О. Пузанов

Інформація щодо отримання дозвол для
ознайомлення з нею ромадсь ості.

ТОВ "На ово-виробниче підприємство "ЕКОЛОГ" повідомляє про намір
отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами проммайданчи а по в л.Червонопрапорна, 34-Т
Корч ватсь ій промисловій зоні Голосіївсь о о район м. Києва.

ТОВ "НВП "ЕКОЛОГ" здійснює розроб і виробництво спеціальних засобів для
правоохоронних ор анів, для індивід ально о самозахист цивільним населенням;
розроб і виробництво а сес арів для обсл ов вання і до ляд за зброєю.

Всі вироби і препарати мають позитивні виснов и санітарно-медичної е спертизи
і дозволи на застос вання в становленій формі. Основні види прод ції мають
сертифі ати відповідності.

ТОВ "НВП "ЕКОЛОГ" належить до 3-ої р пи об'є тів, для я их розробляються
"До менти, я их об р нтов ються обся и ви идів для отримання дозвол на
ви иди забр днюючих речовин в атмосфер ".

З ідно зі Звітом про інвентаризацію ви идів забр днюючих речовин в атмосферне
повітря, ви онаним 2013 році, на майданчи ТОВ "НВП "ЕКОЛОГ" забр днюючі
речовини виділяються від техноло ічно о обладнання та опалювальних отлів на
природном аз . Стаціонарними джерелами ви идів є вихлопні отвори витяжних
вентиляційних систем виробничих підрозділів, індивід альні димові тр би
водо рійних отлів, зварювальний пост. Від 9 стаціонарних джерел в атмосфер
надходить 18 наймен вань забр днюючих речовин іль ості 0,081907 /се та
0,0905879 тн за рі .

Крім то о, при спалюванні природно о аз в отлах топ ової в атмосфер
надходять парни ові ази іль ості 34,701396 тн за рі .

За рез льтатами розрах н ів розсіювання забр днюючих речовин в
атмосферном повітрі, ви онаних ході проведення робіт з об р нт вання обся ів
ви идів для отримання Дозволів, встановлено, що найбільші онцентрації
забр днюючих речовин від стаціонарних джерел приземном шарі атмосфери на
санітарно-захисній зоні менші ранично-доп стимих онцентрацій.

Та им чином, виробнича діяльність ТОВ "НВП "ЕКОЛОГ" по в л.Червонопрапорна,
34-Т не спричиняє небезпечно о вплив на стан атмосферно о повітря, що надає
можливість отримати в становленом поряд Дозвіл на ви иди забр днюючих
речовин в атмосферне повітря.

Пропозиції надсилайте до Голосіївсь ої районної м. Києві державної
адміністрації за адресою: 03039 м.Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 42. Тел.281-66-61.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Х А М Е Л Е О Н Б У М

У Р Д У А М Б А У Р А

Е М Ф А З А Я Н Т А Р

Щ І Т К А І С А

П А Р І Р У Л Е Т К А

Т А Й М Е Н Ь Р М

Т И Л Е Т І О Л О Г І Я

К Р Я Н У С Ч

Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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СПОРТ
Хрещатик 7 cерпня 2013 року

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +29°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 46 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 62 %

Прогноз погоди на 7 серпня 2013 року

ОВНИ, ваш життєвий р шій — творче натхнення, ни айте н д-
них справ, натомість робота, що б дить реативний д х, подар є
насолод , наповнить веселим настроєм. Втома свідчить, що мар-
н єте сили, спрямов ючи енер опотенціал в неправильне р сло.
Сьо одні слід очистити олов від численних т рбот, відновити фі-
зичн та д шевн армонію.
ТЕЛЬЦІ, потреба міцно стояти на землі д же висо а, а це надій-

ний сімейний тил, створити я ий протя ом місяця слід за б дь-я
цін . Пра ніть стати взірцевим сім’янином, де “реперт ар” ролей
д же широ ий: від ідеальної дбайливої осподині до жриці охан-
ня.
БЛИЗНЯТА, р х – це життєдайний стим л, там вас че ають ці-

аві знайомства, захопливі при оди та ори інальні люди. Коло он-
та тів ближчим часом доведеться модерніз вати. Плани на май-
б тнє по и що не б д йте, адже ви не володієте потрібною інфор-
мацією, пливіть за течією подій, айф йте, наповнюючи д ш при-
ємними враженнями. А завтра повіють інші вітри...
РАКИ, тр діться затишній атмосфері, не рвіться на передо-

в — тихіше їдеш — далі б деш. У вас є не роз риті належним чи-
ном таланти, реалізація я их приносить радість та ористь, і саме
сьо одні ними можна прод тивно с ористатися. Заб дьте про до-
чливі проблеми, їм ні інця ні раю, життя пре расне, і нехай

свят овий піднесений настрій та віра все най раще стан ть вам
найліпшими с п тни ами!
ЛЕВИ, присвятіть день собі любим, займіться особистими спра-

вами. Ви оролі на бал життя, бажання самовиразитися, б ти
най ращими, ди т вати власн волю є ціл ом природним, і стри-
м вати йо о протипо азано! Пест йте самолюбство, рас йтеся
на п бліці і вірте власні сили, таланти.
ДІВИ, день армічний, відійдіть тінь, на самоті поч ватимете-

ся ч дово, потрібно розібратися хитросплетіннях вн трішньо о
світ , пере лян ти ставлення до д ховних цінностей, модерніз ва-
ти мислення, позб тися ілюзій. Та а психоло ічна “профіла ти а”
в рай необхідна і вплине позитивно на майб тнє. Я що є довірена
особа, можна їй довірити со ровенне або посповід ватися д хів-
ни . І неодмінно допоможіть чи вир чіть бідолах , я ий просить
про поміч.
ТЕРЕЗИ, на професійних теренах динамічна пора, працювати

через пень олод заборонено, тіль и на висо ом прод тивном
рівні, я що хочете триматися на ар’єрном плав . Сьо одні на-
лашт йтеся на хвилю оптимізм і присвятіть день веселим розва-
ам, я що вас є харизматичний др , по ровитель, симпатичний
знайомий, проведіть дозвілля разом.
СКОРПІОНИ, професіоналізм плюс піар дося нень здатні на

диво. Я що маєте намір зробити ар’єр і добитися визнання,
спрям йте основні з силля на ре лам , підвищення особисто о
рейтин , посилення поп лярності вашо о бізнес , товар , по-
сл и.
СТРІЛЬЦІ, налашт йтеся на позитив, день сприяє різноманіт-

ним заняттям, що піднімають бойовий д х, зміцнюють життєвий
тон с. Я що на серці м ль о, час вдатися до омпле сних реабілі-
таційних заходів для власної психі и, реперт ар різноманітний, але
те, що ви найбільше любите: відпочино , творчість, спорт, подоро-
жі, спіл вання з дітьми, романтичні при оди, хобі.
КОЗОРОГИ, зміна обстанов и позитивно вплине на д шевний

стан. Проженіть важ і страшні д м и, вірте, що б дь-я і тр днощі
пройд ть. Е стрим — ваш др , де відважні нині п’ють мед, а бо-
я зи ллють сльози. Неодмінно поспіл йтеся з обдарованою, по-
п лярною, творчою людиною, я рід о бачите. Її нестандартний
при лад, м дра порада подар є додат овий рес рс. Важливі почи-
нання від ладіть, бор не беріть, ні ом не позичайте.
ВОДОЛІЇ, пост піться, дайте доро особам яс равішим та смі-

ливішим за вас. Та треба для спільно о бла а. А вст пивши на
стеж он ренції, зазнаєте пораз и. Не піддайтеся заздрості,
ревнощам, нів , що д шать та приниж ють ідність. Краще щиро
порад йтеся ч жим спіхам. Підтримайте творчий почин бла овір-
них, поаплод йте майстерності ділових партнерів, паралельно
вчіться та набирайтеся досвід людей талановитих, харизматич-
них, поп лярних. Вони ваш взірець і доро ов аз!
РИБИ, нині приємні події мають свою тіньов сторон . Те, що

вас надихає і рад є, одночасно спричиняє дея і обов’яз и. Мож-
ливі побічні ефе ти від реалізації зад мів. Насамперед це стос є-
ться фізично о стан , не нехт йте дрібними правилами безпе и,
бережіть здоров’я

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Київ стане центром 
європейського баскетболу
У столиці стартує чемпіонат Європи U�16

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Вчора в приміщенні Пала-
ц спорт відб лася прес-
онференція з на оди по-
чат юнаць ої онтинен-
тальної першості з бас ет-
бол . У ході заход б ло
презентовано К бо т рні-
р , а та ож медалі для
призерів. Зма ання прохо-
дитим ть столиці з 8 по
18 серпня.

"Невдовзі Україна запалить нові

зірки на баскетбольному небосхилі.

Немає сумнівів, що через кілька ро�

ків юнаки, які візьмуть участь у на�

шому чемпіонаті, стануть лідерами

своїх основних, дорослих збірних.

Але вони завжди будуть згадувати

ігри, які провели на наших майдан�

чиках",— сказав віце�прем'єр�мі�

ністр Олександр Вілкул під час

прес�конференції. Він також зазна�

чив, що вдале проведення подібних

змагань якнайкраще вплине на по�

зитивний імідж України у спортив�

ній спільноті. Разом з тим пан Віл�

кул наголосив на тому, що Євробас�

кет — це перш за все соціальний

проект, і він спрямований на попу�

ляризацію здорового способу життя

серед дітей та молоді. За ініціативи

уряду та участі місцевого організа�

ційного комітету "Євробаскет

2015", Федерації баскетболу Укра�

їни, ЮНІСЕФ матчі чемпіонату

зможуть відвідати діти�сироти, ді�

ти, позбавлені батьківського піклу�

вання, діти із малозабезпечених сі�

мей та багатодітних родин, а також

діти з особливими потребами. Се�

ред уболівальників турніру буде ба�

гато юних спортсменів, які займаю�

ться у дитячо�юнацьких спортив�

них школах та секціях Києва.

Директор турніру "Євробаскет

2015" Маркіян Лубківський зі свого

боку запевнив, що турнір пройде на

найвищому організаційному рівні.

"Місцевий комітет протягом кількох

місяців працював для того, щоб за�

безпечити найкращі умови для усіх

учасників змагань",— повідомив пан

Лубківський. Разом з тим до органі�

зації турніру долучилося 200 волон�

терів, які допомагатимуть вболіваль�

никам зорієнтуватися під час матчів.

Також у прес�конференції взяв

участь президент Федерації бас�

кетболу України Олександр Вол�

ков. Легендарний спортсмен за�

значив: "Для нас велика честь про�

вести кадетський чемпіонат конти�

ненту напередодні Євробаскету

2015. З боку федерації для гравців

були створені найкращі умови для

підготовки до чемпіонатів Європи.

Так, наші юнаки протягом поточ�

ного сезону взяли участь у 5�ти

міжнародних турнірах — у Білору�

сі, Туреччині, Франції, Литві та

Сербії. На цьому ж турнірі ми по�

бачимо 16 найкращих команд Єв�

ропи, кожна з яких володіє своєю

неповторною філософією гри". Та�

кож Олександр Волков запевнив,

що у змаганнях цієї вікової катего�

рії дуже складно передбачити пере�

можця. "Згадуючи свої виступи на

юнацьких першостях, можу сказа�

ти одне — це буде неповторне ви�

довище. Для підлітків головне не

якісь матеріальні цінності або сла�

ва, а перш за все сам баскетбол.

Звичайно, вимагати від наших

хлопців лише перемоги ми не мо�

жемо, однак якщо вони у кожному

матчі будуть демонструвати неймо�

вірну самовіддачу, то результат не�

одмінно буде позитивним",— ска�

зав очільник вітчизняної Федерації

баскетболу
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Цей день в історії 7 серпня

1819 — Народився Пантелей-
мон К ліш, раїнсь ий письмен-
ни .
1880 — Народився Володи-

мир Винничен о, раїнсь ий
письменни та державний діяч.
1914 — В ході 1-ї Світової війни

російсь і війсь а завершили о па-
цію Галичини, розбивши австро-
орсь армію в Галиць ій битві.
1918 — У раїна і Область Вій-

сь а Донсь о о підписали до о-
вір про розмеж вання ордон .
1932 — В Радянсь ом Союзі

прийнято т. зв. "за он про три
олос и" — за он, по я ом об-
вин вачений радіжці ол осп-
но о майна мі б ти страчений.
1947 — Народилася Софія Ро-

тар , співач а, народна артист а
СРСР, У раїни.
1947— Бальзовий пліт "Кон-Ті-
і" з норвезь им дослідни ом Т -
ром Хейєрдалом і йо о п'ятьма
с п тни ами подолав 4300 миль
по Тихом о еан і розбився об
рифи біля одно о з полінезійсь их
островів, довівши тим самим
можливість заселення Полінезії з
амери ансь о о онтинент .
1954 — Народився Ві тор

Медведч , раїнсь ий політи .
1968 — У Лондоні демон-

странти з числа раїнсь их емі -
рантів, що протест вали проти
тис ів щодо раїнсь их пись-
менни ів і поетів, за идали а-
мінням посольство Радянсь о о
Союз .
1970 — Проведено перший
омп'ютерний шаховий т рнір
1974 — Франц зь ий ас а-

дер Філіп Петіт пройшов по ана-
т , натя н том між двома баш-
тами-близню ами нью-йор сь о-
о Центр всесвітньої тор івлі.
1982 — Народилася Яна Клоч-
ова, ба аторазова олімпійсь а
чемпіон а з плавання, ерой
У раїни.
1990 — Афри ансь ий Націо-

нальний Кон рес заявив про
припинення збройної боротьби,
що тривала майже 30 ро ів, про-
ти апартеїд Південно-Афри-
ансь ій респ бліці.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Спортивні новини

Футбол. Учасник Ліги Європи від України 
залишився без головного тренера
Головний тренер донець о о "Метал р а" Юрій Ма симов залишив

посад , повідомив енеральний дире тор л б Єв ен Гайд , передає
прес-сл жба л б . Зо рема пан Гайд заявив: "У ф тболі все визна-
чає рез льтат. Наша оманда, на жаль, невдало розпочала сезон я на
вн трішній арені, та і в Лізі Європи. Керівни и ФК "Метал р " ретель-
но проаналіз вали вист п оманди новом сезоні. Пере оворили з
наставни ом оманди Юрієм Ма симовим, і б ло прийнято взаємне рі-
шення про достро овий розрив онтра т з оловним тренером "Ме-
тал р а". До майб тньо о матч Лізі Європи проти албансь о о "К -
есі" оманд от ватиме ви он ючий обов'яз и оловно о тренера
Володимир П'ятен о

Фехтування. Вітчизняні спортсмени вдало 
розпочали змагання на світовій першості
У Б дапешті (У орщина) старт вав Чемпіонат світ з фехт вання. У

перший день зма ань пройшла валіфі ація в особистих зма аннях
чоловічій шаблі, жіночій рапірі і жіночій шпазі. Для збірної У раїни цей
день завершився без втрат — всі наші спортсмени потрапили до чис-
ла 64-х найсильніших, я і і б д ть продовж вати боротися за медалі:
рапірист и і шаблісти 7 серпня, а шпажист и — наст пно о дня. Зазна-
чимо, що Оль а Харлан (шабля) та Бо дан Ні ішин (шпа а) звільнені від
відбор , ос іль и потрапили до числа 16-ти ращих за рейтин ом

Теніс. Еліна Світоліна стала однією з 45<ти 
найкращих спортсменок у рейтингу WTA
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оп блі вала оновлений рейтин ра-

щих тенісисто світ . З ідно з новою версією в топ-100, я і раніше, дві
раїнсь і тенісист и: Еліна Світоліна піднялася з 48- о на 45-е місце,

Леся Ц рен о — з 61- о на 60-те. Місця др ій сотні рейтин займа-
ють п'ять раїнсь их тенісисто . Марина Заневсь а втратила один
п н т і оп стилася на 117-й рядо . Надія Кічено збере ла 125-т по-
зицію. Катерина Козлова злетіла на 17 позицій і розташ валася на 177-
м ряд рейтин . Оль а Савч перемістилася зі 180-ї позиції на 179-
т , Юлія Бей ельзімер — зі 187-ї на 182- . Лідир є світовом рейтин-

амери ан а Серена Вільямс. Др ою ра ет ою світ стала білор с-
а Ві торія Азарен о, обійшовши росіян Марію Шарапов . Австралій-
а Саманта Стос р, я а ви рала т рнір Карлсбаді (США), піднялася з
13- о на 11-те місце

Біатлон. Українці здобули нагороди 
на континентальній першості з літнього біатлону
В естонсь ом місті Хаанья завершився чемпіонат Європи з літньо-
о біатлон . В а тиві раїнсь ої збірної п'ять на ород: два "золота" й
три "срібла". У змішаній естафеті наша оманда с ладі Світлани Кри-
онч , Тетяни Трач , Івана Моравсь о о та І ора Гарб за стала чем-
піоном. У цьом ж виді про рами юніорсь а збірна, я представили
Ірина Бе ан, Юлія Ж раво , Владислав Дер ач і Оле сандр Д д ов,
стала срібною призер ою. У спринті Оле сандр Д д ов і Юлія Ж раво
піднялися на др сходин п'єдестал . Юлія та ож здоб ла перемо
і онці переслід вання

Мар іян Л б івсь ий, Оле сандр Віл л та Оле сандр Вол ов презент вали К бо юнаць о о чемпіонат Європи з бас етбол
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Юнаць ий чемпіонат Європи з бас етбол — це за альноєвропей-
сь і зма ання серед збірних оманд для юна ів до 16-ти ро ів. Чем-
піонат б в вперше проведений 1971 році і відб вався раз на 2 ро-
и. З 2004 ро т рнір почали проводити щорічно. Чинним чемпіоном
Європи з бас етбол серед юна ів до 16-ти ро ів є збірна Т реччи-
ни.
Цьо орічний т рнір U-16 чемпіонат Європи пройде столичном

Палаці спорт з 8 по 18 серпня. Зма ання с ладатим ться з 72 мат-
чів. С перни ами збірної У раїни р пі D стан ть оманди Латвії, Іта-
лії та Хорватії. Перший матч раїнсь а збірна зі рає після рочисто-
о від риття чемпіонат , 8 серпня, проти латвійсь их одноліт ів. По-
чато з стрічі о 21.30.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”


