
Київ готовий 
до викликів негоди
У міста достатній запас посипальних матеріалів та палива, 
аби справитися з затяжними снігопадами

Місту вдалося оперативно

ліквідувати наслідки негоди під

час затяжних снігопадів, які "на�

крили" столицю всередині січ�

ня. Роботи з очистки міста від

снігу тривають і нині. Так, за ін�

формацією КК "Київавтодор",

лише за один з вихідних днів, 2

лютого, з автошляхів Києва було

вивезено 3 034 тонни снігу. Зага�

лом же з початку холодної пори

року з території міста було при�

брано 31 390 тонн снігу. При

цьому для наведення ладу на до�

рогах було задіяно 259 одиниць

та 371 працівник корпорації.

Продовжувалися роботи з очи�

щення і у всіх районах Києва.

Комунальники обробляли по�

сипальними матеріалами зупин�

ки громадського транспорту,

підходи до підземних і надзем�

них пішохідних переходів, схо�

ди. Зосередили свою увагу пра�

цівники корпорації і на між�

квартальних проїздах та прибу�

динкових територіях. Загалом

для обробки вулично�шляхової

мережі комунальники викорис�

тали майже 24 тонни солі й 107

тонн піщано�соляної суміші.

Наразі у КК "Київавтодор"

достатньо посипальних матері�

алів та палива, аби справитися з

наслідками десятиденних за�

тяжних снігопадів. Про це під

час брифінгу журналістам за�

явив заступник голови КМДА

Михайло Костюк.

"Ми бачимо, яка ситуація за�

раз склалася у східних областях

і, враховуючи досвід Києва ми�

нулого року, розробили цілу

низку заходів щодо підготовки

дорожньої техніки й персоналу

комунальних служб. Напередо�

дні зимового періоду техніка

пройшла відповідний ремонт і

підготовку, ми максимально

оновили шини на снігоприби�

ральних машинах. Крім того, в

достатній кількості заготовлено

сіль, дизельне паливо й мас�

тильні матеріали. Цих запасів

нам вистачить на десять днів

боротьби з сильними опада�

ми",— заявив Михайло Костюк

та додав, що у режимі цілодобо�

вого чергування перебуває опе�

ративний штаб із запобігання

надзвичайних ситуацій, а також

комунальні служби міста.

Посадовець додав, що для

більш ефективної співпраці всіх

відповідальних служб у столиці

була сформована трирівнева

система реагування на снігопад

та ліквідації наслідків негоди. На

першому — до розчищення ву�

лиць залучають лише техніку та

працівників профільних кому�

нальних підприємств міста. При

цьому, аби ще більше не усклад�

нювати рух на автошляхах, роз�

чищати основні магістралі вели�

когабаритна техніка розпочинає

після 22.00 та працює у нічний

час до 6.30 ранку. В денний час

комунальники зосереджуються

на розсипанні реагентів, аби за�

безпечити належне щеплення

коліс машин з дорогою.

На другому рівні до очищен�

ня території міста від снігу залу�

чають техніку підприємств, з

якими було укладено відповідні

договори. За інформацією ген�

директора КК "Київавтодор"

Петра Берегового, це насампе�

ред будівельні та дорожньо�бу�

дівельні організації, завдяки ре�

сурсам яких додатково вдасться

залучити ще 204 машини.

Окрім того, вже на цьому рівні

запроваджується паркування

автомобілів на правій чи на лі�

вій стороні в парні/непарні дні.

На вулицях встановлюють від�

повідні знаки, а працівники та

волонтери роздають пам'ятки

водіям. Крім того, за таких умов

може бути обмежений рух вели�

когабаритного транспорту те�

риторією Києва.

На третьому рівні боротьби з

негодою до її ліквідації залуча�

тимуть сили Міністерства обо�

рони України, яке готове нада�

ти у допомогу місту 36 тягачів.

Михайло Костюк також пові�

домив, що хоча наразі столиці

вдається досить оперативно

ліквідовувати наслідки негоди

власними силами, наступного

року планується поповнити

парк техніки "Київавтодору".

Зокрема у планах придбання

малогабаритної снігоприби�

ральної техніки та інших ма�

шин. У планах, що вже в на�

ступному сезоні у центрі міста

з'явиться і утилізатор снігу. На

ці цілі пропонується передба�

чити в бюджеті Києва близько

200 млн грн.

Наостанок посадовець звер�

нувся до водіїв із проханням бу�

ти обачними на дорогах та сві�

домими, не заважати комуналь�

ним службам виконувати робо�

ту з розчищення вулиць від сні�

гу

Наразі КК "Київавтодор" достатньо посипальних матеріалів та палива, аби справитися з наслід ами десятиденних затяжних сні опадів

Київрада розгляне Програму
економічного та соціального
розвитку та бюджет міста Києва
на 2014 рік

Ó÷îðà çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Ãàëèíà Ãåðåãà ï³äïèñàëà ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ 04.02.2014 ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ìåòîþ
ðîçãëÿäó íàãàëüíèõ ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà. Çîêðåìà ó ïîðÿäêó äåí-
íîìó äâà ïèòàííÿ: Ïðîãðàìà åêîíîì³÷íîãî òà
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ òà áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2014 ð³ê.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çàçíà÷èëà, ùî çà çàêîíîì
ì³ñöåâ³ áþäæåòè çàòâåðäæóþòüñÿ ïðîòÿãîì
äâîõ òèæí³â ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ Äåðæáþäæå-
òó. Òîìó Êè¿âðàäà íå ìîæå çâîë³êàòè ç óõâàëåí-
íÿì ì³ñüêîãî êîøòîðèñó. "Ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Äåð-
æàâíîãî ì³ñüêîãî êîøòîðèñó âèêîíàâ÷îìó îðãà-
íó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) çíàäîáèâñÿ ïåâíèé ÷àñ äëÿ
ôîðìóâàííÿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëü-
íîãî ðîçâèòêó òà áþäæåòó ì³ñòà. ßê ò³ëüêè â³ä-
ïîâ³äí³ ïðîåêòè ð³øåíü áóëè ïåðåäàí³ äî Êè¿â-
ðàäè, ÿ îäðàçó ï³äïèñàëà ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
ïðèçíà÷åííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ",— ïîÿñíè-
ëà Ãàëèíà Ãåðåãà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ÿêùî áþäæåò íå áóäå óõâàëåíî,
Êèºâó äîâåäåòüñÿ æèòè íà 1/12 áþäæåòó ìèíó-
ëîãî ðîêó. Öå íå äîçâîëèòü ïðîô³íàíñóâàòè êà-
ï³òàëüí³ âèäàòêè òà ï³äâèùèòè çàðîá³òí³ ïëàòè
ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè. "Ôàêòè÷íî ì³ñ-
òî ìàòèìå êîøòè ëèøå íà çàðîá³òí³ ïëàòè, ³ òî
íà ð³âí³ ìèíóëîãî ðîêó. Ìè íå çìîæåìî ðàçîì
ç³ çá³ëüøåííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ï³äâèùèòè çàðïëàòè íàøèì áþäæåòíèêàì. Çó-
ïèíèòüñÿ áóä³âíèöòâî íà âåëèêèõ ³íôðàñòðóê-
òóðíèõ îá’ºêòàõ: Ïîä³ëüñüêîìó ìîñòîâîìó ïåðå-
õîä³, ðîçâ’ÿçö³ íà Ïîøòîâ³é ïëîù³, ïðîñïåêò³
Ïåðåìîãè. Íå áóäå êîøò³â íà ðåêîíñòðóêö³þ
øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â òà ë³êàðåíü. Íå çìîæåìî
ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ äàìá ìóëîâèõ ïîë³â
Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿, ùî íàâåñí³ ìîæå
ïðèçâåñòè äî åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðîôè",— ïîÿñ-
íèëà Ãàëèíà Ãåðåãà.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè âèñëîâèëà ñïîä³âàííÿ, ùî
âñ³ ôðàêö³¿ òà ãðóïè Êè¿âðàäè çíàéäóòü ïîðîçó-
ì³ííÿ òà óõâàëÿòü áþäæåò ñòîëèö³ íà 2014 ð³ê.
"Ñüîãîäí³ íàøà êðà¿íà çíàõîäèòüñÿ ó ñêëàäí³é
ïîë³òè÷í³é ñèòóàö³¿. Íà îðãàíè ì³ñüêî¿ âëàäè ïî-
êëàäàºòüñÿ ïîäâ³éíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü — çàáåçïå-
÷èòè â êðèçîâèõ óìîâàõ ðîçâèòîê ì³ñòà òà ðåàë³-
çóâàòè ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿. Çàòâåðäæåííÿ áþäæå-
òó — íåîáõ³äíà óìîâà äëÿ ñòàá³ëüíîãî æèòòÿ ñòî-
ëèö³. Ñïîä³âàþñÿ, ùî âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ðîçóì³-
þòü ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä êèÿíàìè ³ íå çà-
ëèøàòü ¿õ áåç íàäáàâîê, ñîö³àëüíèõ âèïëàò, íî-
âèõ øê³ë òà ë³êàðåíü",— ñêàçàëà Ãàëèíà Ãåðåãà

Обдарована молодь 
може отримати гранти
Президента України

Ç ìåòîþ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè äåðæàâîþ îá-
äàðîâàíî¿ ìîëîä³ ùîð³÷íî ïðèçíà÷àºòüñÿ 60
ãðàíò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìî-
ëîä³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â, ùî ñïðÿìîâàí³ íà
äîñÿãíåííÿ ñóñï³ëüíî êîðèñíèõ ðåçóëüòàò³â ó ñî-
ö³àëüí³é òà ãóìàí³òàðí³é ñôåðàõ. Ãðàíò ìîæå
îäåðæàòè ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè â³êîì â³ä 14 äî 35
ðîê³â. Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëè â Äåïàð-
òàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ.

Çàÿâêà òà íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ìîæëèâî-
ñò³ çäîáóòòÿ ãðàíò³â äëÿ ïðåòåíäåíò³â ç ì³ñòà
Êèºâà ïðîñèìî ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó îñ-
â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó äî 25 ëþòîãî
2014 ðîêó çà àäðåñîþ: âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31, 9-
é ïîâåðõ, êàá. 914. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (044)
483-35-82.

Òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãðàíòè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ ðîçì³ùåíà íà
ñàéò³ Óïðàâë³ííÿ ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàð-
òàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó www.
sms. gov. ua (ðîçä³ë "Ïîñëóãè", ï³äðîçä³ë "Ãðàí-
òè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëî-
ä³")
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Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

М
инулого тижня від сильних снігопадів по�
терпали східні області України: сотні на�
селених пунктів залишилися без освіт�
лення, автівки застрягали в заметах на�

віть на великих магістралях. За прогнозами сино�
птиків Києва, погода таких викликів поки не готує.
Однак, пам'ятаючи досвід минулої весни, столична
влада підготувалася до затяжних опадів. Тож у
міста достатньо запасів посипальних матеріалів та
палива, аби пережити десять днів сильних сніго�
падів.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО
ГОЛОВИ–СЕКРЕТАРЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 10 (1279)

ВІВТОРОК,
4 лютого
2014 року

Хрещатик 2 4 лютого 2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про скликання  ХІІІ  сесії  Київської міської ради  
VІ  скликання

Розпорядження № 9 від 3 лютого 2014 року
Відповідно до частини другої  і  пункту 8 частини четвертої статті 42 та частин  четвертої і  дев'ятої статті

46,  статті 50 Закону України "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні", статті 14, частин шостої і сьомої
статті 22 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.11
№383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва та враховуючи
винятковість термінового розгляду нагальних питань з метою прийняття Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2014 рік та бюджету міста Києва на 2014 рік для забезпечення
життєдіяльності господарського комплексу міста Києва: 

провести 04 люто о 2014 ро о 10.00 одині
(в л. С ворова, 15) з внесенням до поряд
денно о та их питань:
- Про прийняття до роз ляд прое т рі-

шення Київради "Про Про рам е ономічно о
і соціально о розвит м. Києва на 2014 рі ";
- Про прийняття до роз ляд прое т рі-

шення Київради "Про бюджет міста Києва на
2014 рі ";
- Про Про рам е ономічно о і соціально о

розвит м. Києва на 2014 рі ;
- Про бюджет міста Києва на 2014 рі .

2. Се ретаріат Київсь ої місь ої ради до-
вести до відома деп татів Київсь ої місь ої
ради VІ с ли ання і населення про с ли ан-
ня ХІІІ сесії Київсь ої місь ої ради VІ с ли ан-
ня та здійснити ор анізаційне і матеріально-
технічне забезпечення під отов и та прове-
дення першо о пленарно о засідання ХІІІ се-
сії Київсь ої місь ої ради VІ с ли ання.

Заступник міського голови 
  секретар
Київради Г.Герега1. С ли ати ХІІІ сесію Київсь ої місь ої ра- ди VІ с ли ання. Перше пленарне засідання

Про затвердження акта від 15.11.2013 № 49 комісії з вирішення
земельно
майнових питань і визначення та відшкодування

збитків власникам землі та землекористувачам
Розпорядження № 62 від 24 січня 2014 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 284 "Про порядок визначення та відшко

дування збитків власникам землі та землекористувачам" (із змінами та доповненнями) та з метою визначен

ня розміру грошової компенсації за будівництво власними силами садових будинків громадянам, земельні
ділянки яких попадають в зону будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві:

1. Затвердити а т від 15.11.2013 № 49 о-
місії з вирішення земельно-майнових питань і
визначення та відш од вання збит ів власни-
ам землі та земле орист вачам, що додає-
ться.
2. Встановити стро дії а та омісії — два-

надцять місяців з дня йо о затвердження.

3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-
дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про службові квартири, закріплені за КП "Спецжитлофонд"
Розпорядження № 61 від 24 січня 2014 року

Відповідно до статті 118 Житлового кодексу Української РСР, Положення про порядок надання службових
жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Укра

їнської РСР від 04 лютого 1988 року № 37, враховуючи лист комунального підприємства з утримання та екс

плуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" від 16 серпня 2013 року № 056/24

4840, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. В лючити до числа сл жбових та за ріпити за ом нальним підприємством з тримання
та е спл атації житлово о фонд спеціально о призначення "Спецжитлофонд" вартир № 44
на одинадцятом поверсі б дин на в л. Петропавлівсь ій, 50-Б.
2. Доповнити додато до розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 06

липня 2004 ро № 1197 "Про сл жбові вартири б дин ах ом нально о підприємства з т-
римання та е спл атації житлово о фонд спеціально о призначення "Спецжитлофонд" (в ре-
да ції розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 16 р дня 2011 ро № 2396) позицією 26 та о о зміст :

3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації К ч а М. І.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. Вул. Петропавлівська 50�Б 44 11 кв. 3 59,0

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

від 24.01.2014 № 62

АКТ № 49 
комісії з вирішення земельно
майнових питань з визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 
(садові ділянки яких попадають в зону будівництва Подільського 

мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві і підлягають знесенню)
м. Київ “15” листопада 2013 р.
На ви онання постанови Кабінет Міністрів У раїни від 19.04.1993 № 284 "Про порядо ви-

значення та відш од вання збит ів власни ам землі та земле орист вачам", відповідно до
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) від 30.04.2008 № 608 зі змінами і доповненнями, омісія в с ладі членів омісії, що
прийняли часть в засіданні омісії і підписали цей а т, роз лян ла звіти "Про оцін земель-
них діляно з поліпшеннями та визначення розмірів збит ів, відш од вань і витрат на поліп-
шення земель", по садовим ділян ам, я і підпадають під заб дов Подільсь о о мостово о пе-
реход , та на підставі рішення Київради від 16.12.05 № 607/3068 зі змінами і доповненнями
вирішила:
1. На підставі п.8 Прото ол від 03.12.2008 № 3 засідання омісії, створеної розпоряджен-

ням Київсь ої місь ої державної адміністрації від 30.04.08 № 608 із змінами та доповненнями,
листа Міністерства ре іонально о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о осподар-
ства У раїни від 29.07.2013 № 7/15-11731 та заяв ромадян щодо б дівництва садових (дач-
них) б дин ів власними силами на нових земельних ділян ах в с. Би івня Деснянсь о о райо-
н м. Києва, надати з оджен садівни ами рошов омпенсацію для та о о б дівництва в на-
ст пних розмірах:

2. При внесенні Мінре іонб дом змін до опосеред ованої вартості б дівництва б дин ів са-
дибно о тип дозволити КП "Дире ція б дівництва шляхово-транспортних спор д м. Києва"
проводити перерах но вартості омпенсації по садівни ам, я им та а омпенсація до вста-
новлення нових по азни ів не надавалась.
Прис тні члени омісії 17 чолові
Голос вали: за 17 чолові
проти 0 чолові
тримались 0 чолові

№ Прізвища садівників Адреса садових ділянок в 
с. Биківня згідно рішення Київради
від 27.05.2010 №964/4402 та від
24.05.2012 №633/7970 (із змінами 
і доповненнями)

Вартість будівництва
садових (дачних) будинків
грн

1. Дяченко Анатолій Іванович 1�ша Дачна, діл. №24 283 185,00

2. Кобельник Анатолій Іронович 4�та Дачна, діл. №6 230 512,59

3. Кольцова Людмила Миколаївна 1�ша Дачна, діл. №20 160 298,28

4. Семко Дмитро Михайлович 3�тя Дачна, діл. №8 146 973,02

5. Потабенко Владислав Валерійович 1�ша Дачна, діл. №41 90 076,20

6 Бойко Микола Григорович 1�ша Дачна, діл. № 3 163 794,20

Перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації — олова омісії:
А. К. Гол бчен о
Корист вачі земельних діляно
Представни ор анізації, я а відш одов є збит и Дире тор КП "Дире ція б дівництва шля-

хово-транспортних спор д м. Києва" В. О. Кислицин
Представни Департамент земельних рес рсів — дире тор Департамент Ю. П. К ла ов-

сь ий
Представни Департамент фінансів заст пни дире тора Департамент — начальни
правління фінансів транспорт , зв'яз та сфери посл О.С. Мороз
Представни Департамент містоб д вання та архіте т ри — заст пни начальни а сл жби

містоб дівно о адастр м. Києва О. В. Рен ас

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації
земель водного фонду м. Києва “Плесо”

Розпорядження № 64 від 24 січня 2014 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядуван


ня в Україні”, рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 240/5627 “Про внесення змін до рі

шення Київської міської ради від 30 грудня 2010 року № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”, роз

порядження виконавчого органу Київської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 серпня
2013 року № 1458 “Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до кому

нальної власності територіальної громади міста Києва”, з метою приведення положень Статуту комуналь

ного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо” у відповідність до вимог
чинного законодавства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Стат т ом наль-
но о підприємства ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) по охороні, триманню та
е спл атації земель водно о фонд м. Києва
“Плесо”, затверджено о рішенням ви онав-
чо о омітет Київсь ої місь ої ради народних
деп татів від 03 липня 1995 ро № 204 “Про
заходи щодо охорони, тримання та е спл -
атації вн трішніх водойм м. Києва” (в реда ції
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 8 вітня 2008 ро № 502), що
додаються.

2. Ком нальном підприємств ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) по охороні,
триманню та е спл атації земель водно о
фонд м. Києва “Плесо” в становленом по-
ряд зареєстр вати зміни до Стат т .
3. Контроль за ви онанням цьо о

розпорядження по ласти на заст пни ів о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
з ідно з розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови —
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 34 лютого 2014 року

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 24.01.2014 № 64

ЗМІНИ 
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М.

КИЄВА “ПЛЕСО”
(Ідентифі аційний од 23505151)

(Цей до мент є невід’ємною частиною Стат т ом нально о підприємства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної

адміністрації) по охороні, триманню та е спл атації земель водно о фонд

м. Києва “Плесо”)
1. П н т 1.1 розділ 1 Стат т ом нально-

о підприємства ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) по охороні, триманню та
е спл атації земель водно о фонд м. Києва
“Плесо” (далі — Стат т) ви ласти в та ій ре-
да ції:
“1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИ-

КОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АД-
МІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М.
КИЄВА “ПЛЕСО” (далі — Підприємство)
засновано на ом нальній власності тери-

торіальної ромади м. Києва і належить до
сфери правління ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) та підпоряд ов ється Де-
партамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) (далі — Ор ан
правління)”.

Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
зовнішніх кабельних мереж КП “Житлоінвестбуд — УКБ”

Розпорядження № 65 від 24 січня 2014 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі


альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення КП “Житлоінвестбуд — УКБ” (лист від 21 жовтня 2013 року № 114/4522), з ме

тою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Зарах вати до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва і передати во-
лодіння та орист вання п блічном а ціонерном товариств “Київенер о” зовнішні абельні
мережі з ідно з додат ом до цьо о розпорядження в межах та на мовах, визначених У одою
щодо реалізації прое т правління та реформ вання енер етично о омпле с м. Києва від 27
вересня 2001 ро (зі змінами та доповненнями), я а ладена між АК “Київенер о” та Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією.
2. Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації) забезпечити приймання — передач зовнішніх а-
бельних мереж, зазначених п н ті І цьо о розпорядження, на мовах, визначених відповід-
ною У одою.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на першо о заст пни а олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації Гол бчен а А.К.
Виконуючий обов’язки голови —

А. Голубченко

2. П н т 2.1 розділ 2 Стат т ви ласти в
та ій реда ції: “2.1. Наймен вання Підприєм-
ства:
повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИ-

КОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АД-
МІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ м.
КИЄВА “ПЛЕСО”;
с орочене: КП “ПЛЕСО”.
3. Розділ 2 Стат т доповнити п н том 2.2

та о о зміст :
“2.2. Місцезнаходження Підприємства; в л.

Сім’ї Хохлових, 15, орп с А, офіс 3, м. Київ,
04119”.
4. П н т 5.1 розділ 5 Стат т ви ласти в

та ій реда ції:
“5.1. Стат тний апітал Підприємства ста-

новить 15000000,00 рн (п’ятнадцять мільйо-
нів ривень 00 оп.), сформований за рах но
рошово о внес відповідно до рішення Ки-
ївсь ої місь ої ради від 23 червня 2011 ро
№ 240/5627 “Про внесення змін до рішення
Київсь ої місь ої ради від 30.12.2010
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на
2011 рі ”. Стат тний апітал може змінювати-
ся за рішенням Київсь ої місь ої ради в ста-
новленом чинним за онодавством поряд .
Майно Підприємства становлять основні

фонди та оборотні ошти, а та ож матеріаль-

ні та фінансові рес рси, вартість я их відоб-
ражається йо о самостійном балансі”.
5. П н т 5.2 розділ 5 Стат т ви ласти в

та ій реда ції:
“5.2. Майно Підприємства є ом нальною

власністю територіальної ромади міста Ки-
єва і за ріплено за ним на праві осподар-
сь о о відання. Здійснюючи право осподар-
сь о о відання, Підприємство володіє, орис-
т ється і розпоряджається майном, за ріпле-
ним за ним власни ом, з обмеженням право-
мочності розпорядження щодо о ремих видів
майна за з одою власни а випад ах, перед-
бачених чинним за онодавством”.
6. П н т 7.2 розділ 7 Стат т ви ласти

та ій реда ції:
"7.2. Генеральний дире тор Підприємства

призначається на посад та звільняється з
посади Київсь им місь им оловою на он-
тра тній основі за поданням дире тора Де-
партамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) та по одженням
із першим заст пни ом олови або заст пни-
ом олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації з ідно з розподілом обов’яз ів”.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Додато до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

від 24.01.2014 № 65

ПЕРЕЛІК
зовнішніх кабельних мереж, які зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння та користування

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО”
№ Адреса та назва мережі Довжина, м Марка та переріз

кабелю
Рік побудови Балансова вартість, грн

первинна залишкова

1 2 3 4 5 6 7

Житловий будинок на вул. Радунській, 8/13 (буд.5) 
Кабельні лінії  0,4кВ

1 РП460�Щ1 ж/б №8/13 к.1 83 ВВГ�1 4x185 2010 44114,5 44114,5

2 РП 460 � Щ1 ж/б №8/13 к.2 73 ВВГ�1 4x185 2010 38799,5 38799,5

3 РП 460 � Щ2 ж/б №8/13 к. 1 83 ВВГ�1 4x185 2010 44114,5 44114,5

4 РП 460�Щ2 ж/б №8/13 к.2 73 ВВГ�1 4x185 2010 38799,5 38799,5

5 РП 460 � Щ3 ж/б №8/13 к. 1 79 АВВГ�1 4x240 2010 7779,13 7779,13

6 РП 460�ЩЗ ж/б №8/13 к.2 69 АВВГ�1 4x240 2010 6794,43 6794,43

7 РП 460 � Щ9 ж/б №8/13 к.1 79 АВВГ�1 4x240 2010 7779,13 7779,13

8 РП 460�Щ9 ж/б №8/13 к.2 69 АВВГ�1 4x240 2010 6794,43 6794,43

Житловий будинок на вул. Радунській, 2/18 (буд.6) 
Кабельні лінії  0,4кВ

9 РП 460 � Щ1 ж/б №2/18 к.1 87 ВВГ�1 4x185 2010 46240,5 46240,5

10 РП 460 � Щ1 ж/б №2/18 к.2 83 ВВГ�1 4x185 2010 44114,5 44114,5

11 РП 460 � Щ2 ж/б №2/18 к. 1 87 ВВГ�1 4x185 2010 46240,5 46240,5

12 РП 460�Щ2 ж/б №2/18 к.2 83 ВВГ�1 4x185 2010 44114,5 44114,5

13 РП 460 � Щ3 ж/б №2/18 к. 1 83 АВВГ�1 4x240 2010 8173,01 8173,01

14 РП 460 � ЩЗ ж/б №2/18 к.2 79 АВВГ�1 4x240 2010 7779,13 7779,13

15 РП 460 � Щ5 ж/б №2/18 к. 1 83 АВВГ�1 4x240 2010 8173,01 8173,01

16 РП 460 � Щ5 ж/б №2/18 к.2 79 АВВГ�1 4x240 2010 7779,13 7779,13

Житловий будинок на вул. Градинській, 3 (буд.14В,Г) 
Кабельні лінії  0,4кВ

17 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №3 (14В) к.1 67 АВВГ�1 4x240 2011 13065 13065

18 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №3 (14В) к.2 74 АВВГ�1 4x240 2011 14430 14430

19 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №3 (14В) к.1 57 АВВГ�1 4x240 2011 11115 11115

20 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №3 (14В) к.2 64 АВВГ�1 4x240 2011 12480 12480

21 ТП 7112�УРП 5 ж/б №3 (14В) к.1 68 АВВГ�1 4x185 2011 12240 12240

22 ТП 7112 � УРП 5 ж/б №3 (14В) к.2 75 АВВГ�1 4x185 2011 13500 13500

23 ТП 7112 �ЯК1 ж/б №3 (14В) 55 АВВГ�1 4x120 2011 9350 9350

24 ТП 7112 � ЯК2 ж/б №3 (14В) 62 АВВГ�1 4x120 2011 10540 10540



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 4 лютого 2014 року

25 ТП 7110 � УРП 1 ж/б №3 (14Г) к.1 71 АВВГ�1 4x240 2011 13845 13845

26 ТП 7110 � УРП 1 ж/б №3 (14Г) к.2 64 АВВГ�1 4x240 2011 12480 12480

27 ТП 7110 � УРП 2 ж/б №3 (14Г) к.1 71 АВВГ�1 4x240 2011 13845 13845

28 ТП 7110 � УРП 2 ж/б №3 (14Г) к.2 64 АВВГ�1 4x240 2011 12480 12480

29 ТП 7110 � УРП 8 ж/б №3 (14Г) к.1 82 АВВГ�1 4x185 2011 14760 14760

30 ТП 7110 � УРП 8 ж/б №3 (14Г) к.2 75 АВВГ�1 4x185 2011 13500 13500

31 ТП 7110�ЯКЗ(ЯР�250) ж/б №3(14Г) к.1 69 АВВГ�1 4x120 2011 11730 11730

32 ТП 7110�ЯК4(ЯР�250) ж/б №3(14Г) к.2 62 АВВГ�1 4x120 2011 10540 10540

Житловий будинок на вул. Градинській,5 (буд. 13А,Б) 
Кабельні лінії   0,4кВ

33 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №5 (1ЗА)к.І 88 АВВГ�1 4x185 2011 15840 15840

34 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №5 (13А) к.2 97 АВВГ�1 4x185 2011 17460 17460

35 ТП 7112�УРП 2 ж/б№5 (13А) к.1 88 АВВГ�1 4x240 2011 17160 17160

36 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №5 (13А) к.2 97 АВВГ�1 4x240 2011 18915 18915

37 ТП 7112�УРП8 ж/б№5 (13А) к.1 99 АВВГ�1 4x185 2011 17820 17820

38 ТП 7112 � УРП 8 ж/б №5 (13А) к.2 108 АВВГ�1 4x185 2011 19440 19440

39 ТП 7112 �ЯК1 ж/б №5 (13А) к.1 86 АВВГ�1 4x120 2011 14620 14620

40 ТП 7112 �ЯК2 ж/б №5 (1ЗА)к.І 95 АВВГ�1 4x120 2011 16150 16150

41 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №5 (13Б) к.1 71 АВВГ�1 4x185 2011 12780 12780

42 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №5 (13Б) к.2 75 АВВГ�1 4x185 2011 13500 13500

43 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №5 (13Б) к.1 71 АВВГ�1 4x185 2011 12780 12780

44 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №5 (13Б) к.2 75 АВВГ�1 4x185 2011 13500 13500

45 ТП 7112 � УРП 5 ж/б №5 (13Б) к.1 82 АВВГ�1 4x185 2011 14760 14760

46 ТП 7112 � УРП 5 ж/б №5 (13Б) к.2 86 АВВГ�1 4x185 2011 15480 15480

47 ТП 7112 � ЯКЗ ж/б №5 (13Б) к.1 69 АВВГ�1 4x120 2011 11730 11730

48 ТП 7112 �ЯК4 ж/б №5 (13Б) к.1 73 АВВГ�1 4х 120 2011 12410 12410

Заступник голови
керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження базових рівнів теплоспоживання бюджетних закладів міста Києва, які підпорядковані Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

та управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій
Розпорядження № 66 від 24 січня 2014 року

Відповідно до підпунктів 2, 3, 5 пункту "а" статті 27, підпунктів 1, 5 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 11 Закону України "Про теплопостачання", пунктів "в", "г" статті З
Закону України "Про енергозбереження", рішення Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року №11/9599 "Про затвердження Порядку реалізації енергозберігаючих проектів у рамках енергосервісних договорів у 
м. Києві", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2013 року №324 "Про затвердження Загальної методики визначення базового рівня
теплоспоживання бюджетних закладів міста Києва":

1. Затвердити базові рівні річно о та помісячно о теплоспоживання бюджетних за ладів
міста Києва, я і підпоряд овані Департамент освіти і на и, молоді та спорт ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та правлінням освіти
районних в місті Києві державних адміністрацій, що додаються.

2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на першо о заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації Гол бчен а А.К.

Виконуючий обов’язки голови —
А. Голубченко

Затверджено
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 24.01. 2014 № 66

Базові рівні річного та помісячного теплоспоживання бюджетних закладів міста Києва, які підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управлінням освіти районних в місті Києві державних

адміністрацій
№ Назва Адреса Узагальнена теплова

характеристика закладу
Базові рівні теплоспоживання закладів, Гкал

Опа�
лення,
Гкал/
граду�
содень

ГВП
Гкал/
день

Венти�
ляція,
Гкал/
граду�
сого�
дин

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Рік

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації

1 Загальноосвітній
навчальний заклад
"Школа екстернів'

просп. 40�річчя
Жовтня,  10674

0,034 0.000 0.000 24,19 23,18 16,99 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 13,16 21,29 108,61

2 Загальноосвітній
навчальний заклад
"Київський
спортивний ліцей
інтернат"

вул Івана Лепсе,
46

0,869 1.759 0,000 689,72 657,04 504,68 174,66 54,52 52,76 54,52 54,52 52,76 211,27 404,09 615,16 3525,70

3 Київський палац дітей
та юнацтва

вул Івана
Мазепи, 13

0,463 0,388 0,000 340,48 327,07 243,33 67,64 7,38 7,76 8,54 8,54 8,15 86,95 190,88 302,21 1598.94

4 Міжнародний центр
дитячо�юнацького
туризму

вул Академіка
Заболотного, 144

0,159 0,470 0,000 131,90 125,37 98,05 37,50 14,56 14,09 14,56 14,56 14,09 44,38 79,47 118,26 706,82

5 Київський
професійний ліцей
"Політехнік"

вул Ванди
Василевської, 24

0,141 0,000 0,000 100,93 96,72 70,90 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,25 54.92 88,85 453,24

6 Київський
професійний
електромеханічний
ліцей

вул Чистяківська,
24

0,181 0,000 0,000 129,47 124,03 90,93 22,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,81 70.43 113,94 581,25

7 Київське вище
професійне
поліграфічне училище

вул. Полковника
Шутова, 13

0,216 0,000 0,000 154,70 148,21 108,65 27,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,62 84,16 136,15 694,56

8 Київський
професійний ліцей
"Авіант"

вул. Гарматна,
10

0,341 0,000 0,000 243,69 233,47 171,15 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,11 132,57 214,46 1094,07

9 Київський
професійний ліцей
транспорту

вул.
Машиністівська,
16

0,823 0,245 0,000 594,51 570,12 420,19 108,18 4,66 4,91 5,40 0,00 5,16 142,30 327.00 524,82 2707,24
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10 Київське вище
професійне училище
технологій та  дизайну
виробів із шкіри

пров.
Куренівський, 4

0,252 0,000 0,000 180,23 172,67 126,58 31,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4І,50 98,04 158,61 809,14

11 Київське вище
професійне училище
деревообробки

вул.
Деревообробна,
3

0,561 1,972 0,000 447,95 433,59 335,94 112,06 37,47 39,44 43,39 43,39 41,42 146,59 272.44 407,24 2360,92

12 Вище професійне
училище №25

вул.
Старосільська, 2

0,529 0,939 0,010 418,99 406,40 306,44 89,78 17,84 18,78 0,00 0,00 19,72 117,75 243,56 378,30 2017,46

ІЗ Київський
професійний
будівельний ліцей

вул. Горлівська,
220

0,336 0,000 0,000 240.04 229,97 168,58 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,27 130,58 211,25 1077,68

14 Київський
професійний
енергетичний ліцей

вул. Білицька,
38б

0,683 0,000 0,000 488,23 467,75 342,89 85,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,42 265,60 429,67 2191,97

15 Київське вище
професійне училище
будівництва і дизайну

вул. Миколая
Шепелєва, 3

0,229 0,000 0,000 163,83 156,95 115,06 28,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 89.12 144,18 735,41

16 Вище професійне
училище №33

вул. Велика
Окружна, 4а

0,330 0,000 0,000 235,74 225,85 165,56 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,28 128,24 207,47 1058,48

17 Київське вище
професійне училище
технологій і дизайну
одягу

просп. Юрія
Гагаріна, 22

0,248 0,221 0,000 182,61 175,44 130,63 35,71 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 46,91 102,56 162,16 840,21

18 Державний
професійно/технічний
навчальний заклад
"Міжрегіональний
центр ювелірного
мистецтва м. Києва"

вул. Сім'ї
Сосніних, 13

0,288 1,391 0,016 324,13 327,17 252,14 82,59 26,43 27,82 30,60 30,60 29,21 108,06 205,72 310,23 1754,68

19 Київське вище
професійне училище
сервісу і дизайну

вул. Баумана, 8 0,128 0,000 0,000 91,59 87,75 64,33 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,09 49,83 80,61 411,22

20 Київське вище
професійне училище
швейного та
перукарського
мистецтва

вул. Єреванська,
12а

0,000 4,531 0,000 107,62 113,28 124,61 96,29 86,10 90,63 99,69 99,69 95,16 124,61 124,61 124,61 1286,91

21 Київський
професійний ліцей
сфери послуг

вул. Нижній Вал,
37

0,112 0,000 0,000 80,37 77,00 56,45 14,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,51 43,72 70,73 360,84

22 Київський університет
імені Бориса Грінченко

вул. Вацлава
Воровського,
18/2

0,068 0,009 0,000 48,50 46,49 34,16 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 11,37 26,52 42,74 218,64

23 Київський університет
імені Бориса Грінченко

просп. Павла
Тичини, 17

0,210 0,386 0,000 159,21 153,40 116,00 35,90 7,34 0,00 0,00 8,50 8,11 45,17 92,25 142,67 768,55

24 Київський університет
імені Бориса Грінченко

бульв. Олексія
Давидова, 18/2

0,324 0,413 0,000 241,18 231,99 173,85 50,79 7,85 0,00 0,00 9,09 8,67 64,63 137,22 214,98 1140,25

25 Київський університет
імені Бориса Грінченко

вул Маршала
Тимошенка, 13б

0,403 1,579 0,000 325,50 315,39 245,69 89,85 30,01 31,58 34,74 0,00 33,16 109,74 200,10 296,88 1712,63

26 Київський університет
імені Бориса Грінченко

вул. Юрія
Гагаріна, 16

0,177 0,319 0,000 134,79 129,47 97,83 30,55 6,06 6,38 0,00 0,00 6,70 37,97 77,36 120,37 647,47

27 Київський міський
будинок вчителя

вул.
Володимирська,
57

0,264 0,000 0,000 188,93 181.01 132,69 33,04 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 43,50 102,78 166,27 848,23

28 Київський міський
центр соціальних
служб для сім'ї, дітей
та молоді

вул. Олександра
Довженка, 2

0,059 0,347 0,000 50,33 49,00 39,10 16,04 6,60 6,94 7,64 7,64 7,29 19,24 32,44 46,58 288,83

29 Київський міський
центр соціально/
психологічної
допомоги

вул.
Новодарницька,
26

0,025 0,158 0,000 21,69 21,13 16,94 7,08 3,00 3,15 3,47 3,47 3,31 8,47 14,10 20,13 125,91

30 Київський міський
лівобережний центр
для ВІЛ/інфікованих
дітей та молоді

вул.
Новодарницька,
26

0,019 0,116 0,000 16,13 15,72 12,58 5,24 2,20 2,32 2,55 2,55 2,43 6,27 10,46 14,96 93,40

З1 Київський міський
правобережний центр
для ВІЛ/інфікованих
дітей та молоді

просп. Василя
Порика, 13б

0,023 0,000 0,000 16.54 15,85 11,62 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 9,00 14,56 74,26

32 Київський міський
центр сім'ї "Родинний
дім"

вул. Салютна, 11 0,046 0,058 0,000 34,43 33,12 24,81 7,22 1,09 1,15 0,00 0,00 1,21 9,20 19,57 30,68 162,48

33 Дитячо/юнацька
спортивна школа
"Атлет"

вул.
Зрошувальна, 4а

0,062 0,168 0,000 48,12 46,48 35,61 11,91 3,19 3,35 3,69 3,69 3,52 14,77 28,62 43,46 246,42

34 Дитячо/юнацька
спортивна школа
"Старт"

просп. Павла
Тичини, 18

0,081 0,090 0,000 59,70 57,40 42,90 12,32 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 15,73 33,79 53,14 276,69

35 Дитячо/юнацька
спортивна школа
"Юний спартаківець"

вул. Маршала
Малиновського,
34

0,018 0,000 0,000 13,17 12,61 9,25 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 7,16 11,59 59,11

36 Комплексна дитячо/
юнацька спортивна
школа "Динамо"

вул.
Серафимовича,
За

0,007 0,000 0,000 5,15 4,93 3,61 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 2,80 4,53 23,10

37 Дитячо/юнацька
спортивна школа
'Вікторія'

просп. Академіка
Глушкова, 9

0,026 0,000 0,000 18,27 17,50 12,83 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 9,94 16,08 82,03

38 Комплексна дитячо/
юнацька спортивна
школа "Ринг"

вул. Львівська,
25

0,020 0,069 0,000 15,88 15,37 11,89 4,21 1,31 1,37 1,51 1,51 1,44 5,17 9,64 14,43 83,72

Загалом по Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 6 768,47 6 525,7 4 935,44 1 499,62 323,48 312,44 310,29 287,74 341,70 1 923,42 3 924,46 6 074,22 33 227,16
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Хрещатик 6 4 лютого 2014 року

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

1 Дошкільний
навчальний заклад
№24

вул. Козацька, 34 0,122 1,241 0,000 124,57 121,71 103,17 49,99 23,57 23,57 27,29 27,29 26,05 57,94 89,07 118,72 792,94

2 Дошкільний
навчальний заклад
№32

вул. Деміївська,
4а

0,079 0,111 0,000 63,84 61,14 47,49 15.00 2,12 2,12 2,45 2,45 2,34 18,39 38,42 57,50 313,26

3 Дошкільний
навчальний заклад
№41 "Веселка"

вул. Деміївська,
35а

0,107 0.482 0,000 94,33 91.09 73,43 28,58 9,15 9,15 10,60 10,60 10,11 34,01 61,14 86,99 519,19

4 Дошкільний
навчальний заклад
№61

вул.
Володимирська,
76

0,089 0,394 0,000 78,26 75,56 60,86 23,60 7,49 7,49 8,67 8,67 8,28 28,10 50,65 72,13 429,74

5 Дошкільний
навчальний заклад
№73

вул. Генерала
Матикіна, 5

0,026 0,000 0,000 20,33 19,38 14,76 4.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,09 11.74 18,08 93,45

6 Дошкільний
навчальний заклад
№92

вул. Горького, 4 0,024 0,000 0,000 19,01 18,13 13,81 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 10,99 16,92 87,41

7 Дошкільний
навчальний заклад №
117

вул. Гайдара,
13/19

0,084 0,218 0,000 70,68 67,92 53,55 18,52 4,14 4,14 4,79 4,79 4,57 22,40 43,84 64,27 363,62

8 Дошкільний
навчальний заклад
№118

вул. Тарасівська,
6а

0,070 0,182 0,000 58,58 56,29 44,39 15,37 3,45 3,45 4,00 4,00 3,82 18,59 36,35 53,27 301,56

9 Дошкільний
навчальний заклад
№121

вул. Велика
Китаївська, 32

0,008 0,000 0,000 5,97 5,69 4,34 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 3,45 5,31 27,45

10 Дошкільний
навчальний заклад
№129

вул.
Володимирська.
89а

0,064 0,149 0,000 53,56 51,43 40,42 13,70 2,83 2,83 3,27 3,27 3,13 16,62 33,00 48,60 272,67

11 Дошкільний
навчальний
заклад№131

вул. Деміївська,
49

0,154 0,707 0,000 136,23 131,59 106,17 41,51 13,43 13,43 15,56 15,56 14,85 49,36 88,46 125,70 751,85

12 Дошкільний
навчальний заклад
№150

вул. Дмитра
Луценка, 1За

0,164 0,448 0,000 138,32 132,97 105,02 36,67 8,50 8,50 9,85 9,85 9,40 44,29 86,09 125,91 715,38

1З Дошкільний
навчальний
заклад№157

пров.
Коломийський,
9а

0,126 0,268 0,000 104,51 100,30 78,63 26,28 5,09 5,09 5,89 5,89 5,63 31,95 64,08 94,69 528,05

14 Дошкільний
навчальний
заклад№158

вул. Микільсько/
Ботанічна. 7/9

0,083 0,238 0,000 69,98 67,29 53,25 18,79 4,53 4,53 5,24 5,24 5,00 22,66 43,71 63,77 363,99

15 Дошкільний
навчальний
заклад№182

вул. Академіка
Заболотного.
138а

0,050 0.066 0,000 40,59 38,89 30,17 9,45 1,26 1,26 1,46 1,46 1,39 11,60 24,39 36,56 198,48

16 Дошкільний
навчальний заклад
№196

вул. Дмитра
Луценка, 13

0,155 0,397 0,000 129,74 124,66 98,27 33,93 7,54 7,54 8,73 8,73 8,34 41,05 80,43 117,95 666,93

17 Дошкільний
навчальний заклад
№198

вул.
Васильківська. 10

0,119 0,414 0,000 102,34 98,57 78,55 28,81 7,87 7,87 9,11 9,11 8,70 34,56 64,84 93,68 544,01

18 Дошкільний
навчальний заклад
№221

просп
Голосіївський.
114а

0,075 0,183 0,000 63,02 60.53 47.64 16,29 3,48 3,48 4,03 4,03 3,85 19,74 38,94 57,23 322,16

19 Дошкільний
навчальний заклад
№253

вул. Горького.
108

0,111 0,425 0,000 96,49 93,02 74,41 27,86 8,07 8,07 9,34 9,34 8,92 33,32 61,60 88,55 518,99

20 Дошкільний
навчальний заклад
№262

вул. Жилянська,
84

0,074 0,189 0,000 62,06 59,62 46,99 16,20 3,58 3,58 4,15 4,15 3,96 19,61 38,45 56,41 318,76

21 Дошкільний
навчальний заклад
№285

вул. Академіка
Глушкова, 41б

0,202 1,054 0.000 181.77 175.33 142,79 57,63 20,03 20,03 23,19 23,19 22,13 68,25 119,55 168,42 1022,80

22 Дошкільний
навчальний заклад
№312

просп. Науки,
42/1

0,060 0,000 0.000 46,89 44.72 34.04 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 11,74 27,09 41,71 215,55

23 Дошкільний
навчальний заклад
№328

вул.
Бурмистенка, 5

0.099 0.081 0.000 78,51 75,06 57,83 17,30 1,53 1,53 1,77 1,77 1,69 21,40 46,47 70,35 375,21

24 Дошкільний
навчальний заклад
№340

вул.
Васильківська,
47/2

0,072 0,168 0,000 60,04 57,66 45,32 15,39 3,19 3,19 3,70 3,70 3,53 18,66 37,01 54,49 305,88

25 Дошкільний
навчальний заклад
№341

вул. Горького,
150а

0,170 0,296 0,000 139,35 133,59 104,21 33,80 5,62 5,62 6,51 6,51 6,21 41,28 84,59 125,85 693,14

26 Дошкільний
навчальний заклад
№371

вул. Льва
Толстого, 39/41

0,061 0,152 0,000 50,70 48,71 38,37 13,19 2,88 2,88 3,33 3,33 3,18 15,97 31,39 46,07 260,01

27 Дошкільний
навчальний заклад 
№ 372 "Джерельце"

вул. Академіка
Заболотного. 114а

0,480 2,424 0,000 430,41 416,16 337,37 135,01 46,06 46,06 53.34 53,34 50,91 160,06 282,09 398,35 2409,16

28 Дошкільний
навчальний заклад
№389

просп. Науки, 100 0,046 0,450 0,000 46,25 45,16 38,19 18,35 8,55 8,55 9,90 9,90 9,45 21,29 32,92 44,01 292,54

29 Дошкільний
навчальний заклад
№402

вул.
Васильківська,
39

0,111 0,150 0,000 89,55 85.76 66,57 20.92 2,86 2,86 3,31 3,31 3,16 25,67 53,82 80,63 438,42

30 Дошкільний
навчальний заклад 
№ 406

вул. Володі
Дубініна, 13

0,206 0,540 о.ооо 173,14 166,39 131,25 45,49 10,26 10,26 11,88 11.88 11,34 55,01 107,48 157,47 891,88

З1 Дошкільний
навчальний заклад
№416

вул. Андрія
Бубнова. 10а

0,080 1.064 0,000 87,16 85,62 74,19 38,94 20,21 20,21 23,40 23,40 22,34 44,76 65,02 84,32 589,57

Продовження у наступному номері
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): Територіальне медичне об'єднання "ПСИХІ-

АТРІЯ" м. Києві

Поштова і еле тронна адреса: 04080, Київ, в л.Фр нзе,103-А

2. Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіан-
ти): м. Київ, Подільсь ий район, в л.Фр нзе,103-А

3. Хара теристи а діяльності (об'є та): Ре онстр ція б дівлі паро-
вої отельні для влашт вання (орієнтовно, за об'є тами-анало ами, належ-
ність до об'є тів, резервної опалювальної отельні територіально о медич-
но о об'єднання "ПСИХІАТРІЯ" м. Києві, що становлять підвищен е оло-
ічн небезпе , наявність транс ордонно о вплив

Технічні і техноло ічні дані: отельня для резерв вання теплопоста-
чання теплопрод тивністью 4,35 МВт

(види та обся и прод ції, що виробляється, термін е спл атації)

4. Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: безпе-
ребійне теплопостачання лі арні

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:

земельних: в межах земельної ділян и 27,0 а з ідно з рішенням ви о-
навчо о омітет Київмісь деп татів ради тр дящих на право постійно о
орист вання земельною ділян ою від 25.05.1950 р. №1018а

(площа земель, що вил чаються в тимчасове і постійне орист вання, вид ви-
ористання)

сировинних: відс тні

(види, обся и, місце розроб и і видоб т , джерела одержання)

енер етичних: (паливо, еле троенер ія, тепло) паливо (пілети) —
0,54 т/рі , еле троенер ія — 160 Вт (місь і мережі)

(види, обся и, джерела)

водних: 3,15 м3/доб (місь і мережі)
(обся и, необхідна я ість, джерела водозабезпечення)

тр дових: з ідно з техноло ією об'є т

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації):
під'їзд до ділян и по в л. О. Телі и

7. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіанта-
ми: забезпечення нормативної онцентрації ш ідливих ви идів в атмос-
ферном повітрі та водном середовищі

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за
варіантами: не потрібно

9. Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл -
атації) на нав олишнє середовище:

лімат і мі ро лімат: не впливає

повітряне: при е спл атації отельні прис тні ш ідливі ви иди: CO2,
NO2, CO, SO2, сажа, N2O, CH4, онцентрація я их не перевищ є 0,1 ГДК
(1,559 /се , 0,54 т/рі ) передбачена система очист и димових азів

водне: при е спл атації техноло ічно о обладнання мають місце рід і
відходи: хлориди ( отельня), онцентрація я их в сто ах лі арні не переви-
щ є ГДК на с идання місь аналізацію

р нт: не впливає

рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: З ідно з А том обс-
теження зелених насаджень №464 від 8.11.2013 р. Зелені насадження від-
с тні. Передбачено бла о стрій території

нав олишнє соціальне середовище (населення): безперебійне за-
безпечення теплом для поліпшення ор анізації та підвищення я ості ме-
дичної допомо и населенню

нав олишнє техно енне середовище: не впливає

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористан-
ня, тилізації, знеш одження або безпечно о захоронення: тверді
відходи (зола) вивозяться за призначенням з ідно з затвердженими лімі-
тами та дозволами

11. Обся ви онання ОВНС — по вимо ам ДБН А.2.2.1-2003 "С лад і
зміст матеріалів оцін и вплив на оточ юче середовище (ОВОС) при
прое т ванні і б дівництві підприємств, б дин ів і спор д". ОВНС розроб-
лена в обсязі я для е оло ічно безпечно о об'є т .

12. Участь ромадсь ості п блі ація в ЗМІ
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС, подача

пропозицій)

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Криво-

носа, 25, аб. 10) ви ли ає на 09.30 20.02.2014 ро Джаясін хе Арач-

чі є Іс р Ба я Де Сільва я відповідача по цивільній справі за позо-

вом Де Сільва Олени Оле сандрівни до Джаясін хе Араччі є Іс р Ба -

я Де Сільва про розірвання шлюб .

При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засідан-

ня без поважних причин або не повідомлення про причини своєї неяв-

и, с д виріш є справ на підставі наявних ній до азів.

С ддя В.В. Лазарен о

Печерсь ий районний м. Києві центр соціальних сл жб для сім'ї,
дітей та молоді (м. Київ, пров. Філатова, 3/1) о олош є он рс на
заміщення ва антних посад державних сл жбовців:

- дире тор;

- оловний спеціаліст відділ соціальної роботи (на час відп ст и для до ляд
за дитиною до дося нення нею 3-річно о ві основно о працівни а).

Вимо и: повна вища освіта (ма істр, спеціаліст) манітарно о спрям вання;
для дире тора — стаж роботи за фахом державній сл жбі не менше 3 ро ів або
на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів.

Прийом до ментів протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення.

Додат ова інформація за тел.: 529-71-94, 529-65-13.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що за ре-
з льтатами он рс із зал чення інвестора до б дівництва наземно о
пар ін з об'є тами транспортної інфрастр т ри та б дівлею ромад-
сь о о призначення по в л. Святошинсь ій — просп. Перемо и та
пл. Героїв Бреста Святошинсь ом районі переможцем визначено
ТОВ "КИЇВ-АРТ". Рез льтати затверджені розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 25 січня 2014 ро № 92.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за
адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб.
524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

О олошення орендодавця —
"Державне підприємство "Е спериментальний завод медпрепаратів ІБОНХ НАН У раїни"

про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви
(повна назва станови)

Заяви про оренд ожно о із зазначених об’є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання
о олошення за адресою: 02099, м. Київ, в л. Зрош вальна, 15-А. Додат ова інформація за тел.: 566-99-68.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

О олошення орендодавця — Інстит т проблем моделювання в енер етиці ім. Г.Є. П хова
НАН У раїни про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою:
м. Київ-164, в л. Генерала На мова, 15. Додат ова інформація за тел.: (044) 424-91-62.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва
ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юр. адреса,

телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання
та місцезна-
ходження

об'є та оренди

Реєстровий
номер май-

на

За альна
площа, в.м

Вартість
майна за

незал. оцін-
ою, рн

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Мета ви о-
ристання

Інші
мови

1.
Національна
а адемія на-

У раїни

Інстит т проблем моде-
лювання в енер етиці ім.
Г.Є. П хова НАНУ в л.
Генерала На мова, 15

Інженерно-лабо-
раторний орп с
в л. Генерала
На мова, 15

- 178,0 790 930,00 Один рі
Розташ ван-
ня виробниц-

тва

№
п/п

Балансо трим вач (юри-
дична адреса, онта тний

телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаход-
ження

За аль-
на пло-
ща,
в.м

Запропонована заявни-
ом мета ви ористання

приміщення

Стро оренди запро-
понований заявни ом

Орендна
плата за
1 в.м,

рн

Розмір мі-
сячної

орендної
плати, рн

1 Ком нальне
підприємство

"Бессарабсь ий рино "
(01004, Бессарабсь а пл., 2,

234-92-07)

3 поверх Бессарабсь а
пл., 2 96,00 Ком нальне підприємство

Станом на 27.11.2013

2 ро и 364 дні 76,92 7384,14

2 2 поверх Бессарабсь а
пл., 2 97,25

Кафе, я е не здійснює
продаж товарів піда циз-

ної р пи

Станом на 02.12.2013

2 ро и 364 дні 133,61 12933,33

3

Ком нальне підприємство
"Київпастранс" (03134,
Корольова А адемі а

просп., 7,
406-04-01, 406-04-19)

1 поверх Симирен а, 38-А 23,00

Тор овельний об'є т з
продаж продовольчих
товарів та товарів піда -

цизної р пи

Станом на 30.11.2013

2 ро и 364 дні 107,68 2476,62

4

Ком нальне підприємство
"Київсь а місь а стоматоло-

ічна полі ліні а" (04050,
Пимонен а Ми оли, 10-А,

482-12-69)

1 поверх Пимонен а
Ми оли, 10-А 15,00 Бла одійна ор анізація

Станом на 22.01.2014

2 ро и 364 дні - 1 рн. на
рі

5 Ком нальне підприємство по
охороні, триманню та е с-
пл атації вн трішніх водойм

"Плесо"
(02660, Ми ільсь о-

Слобідсь а, 7,
416-54-46, 416-41-19,

416-15-44)

1 поверх
Тр ханів острів,
18, Пляж "Цен-

тральний"
190,00

Кафе, я е не здійснює
продаж товарів піда циз-

ної р пи

Станом на 30.12.2013

2 ро и 364 дні 54,18 10294,48

6 1 поверх
Тр ханів острів,
56, Пляж "Цен-

тральний"
150,00

Фіз льт рно-спортивний
за лад, діяльність я о о
спрямована на ор аніза-
цію та проведення занять
різними видами спорт

Станом на 30.12.2013

2 ро и 364 дні 10,08 1512,28

7

КП "Київжитлоспеце спл а-
тація"

(01001, м. Київ,
Володимирсь а, 51-а,

234-23-24)

1, 2 по-
верхи

Юри Гната 7,
літ. А 393,40

Тор овельний об'є т з
продаж товарів дитячо о

асортимент

Станом на р день 2013

2 ро и 364 дні 22,81 8973,93

8

підвал
Лесі У раїн и
б льв. 27/2,

літ. А

50,00

Громадсь а ор анізація

Станом на жовтень 2013

до дати підписання а т
приймання — передавання
приміщення переможцем
а ціон , але не більше

ніж 2 ро и 364 дні

1 рн на рі

1 поверх,
підвал 20,25 22,98 465,34

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична ад-

реса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстро-
вий номер
майна

За альна
площа,
в. м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий стро

оренди

Мета ви-
ористан-

ня

1
Національна
а адемія на

У раїни

ДП "ЕЗМП ІБОНХ НАН
У раїни" в л. Зрош валь-

на, 15-А, 566-99-68

Частина приміщен-
ня в л. Зрош валь-

на, 15-А
1122 75 169970 три ро и

виробниц-
тво

2
Національна
а адемія на

У раїни

ДП "ЕЗМП ІБОНХ НАН
У раїни" в л. Зрош валь-

на, 15-А, 566-99-68

Частина приміщен-
ня в л. Зрош валь-

на, 15-А
1122 42 95184 три ро и с лад

Х Р А М П І Д В А Л
Р Е М А Р К А Р Е З У С
Е З О П Р А У Т Ч
Щ О К А М І Ц К Е В И Ч
А Н Е Е Р А Н А
Т М А Н Д А Т А Р А П
И І А Д О Н Н А Л
К О М Е Р С А Н Т Н А Я

Відповіді на сканворд 

Передплата для піль ових ате орій з достав ою азети в поштов с ринь
на місяць ....................................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........................96 рн. 00 оп.

на місяць....................................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........................336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........................144 рн. 00 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
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птах

Щ
частина

обличчя

польс.�поет

“Пан�Таде�ш”

А
новела�Цвей�а

вавілонсь�ий
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�арта�(заст.)

тварина

родини

верблюдів
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ви�отовлення
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пош�одження
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Т
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дов�а�тон�а

тріс�а, я�

джерело�світла

К
досвідчений

воїн�

індійсь�а��обра

Температура —17°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —5°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура —12°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 4 ëþòîãî 2014 ðîêó

ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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1722 – ðîñ³éñüêèé ³ìïåðàòîð

Ïåòðî I çàòâåðäèâ "Òàáåëü ïðî ðàí-

ãè", ³ºðàðõ³÷íèé ñïèñîê äåðæàâíèõ

ñëóæáîâö³â, ùî ï³äðîçä³ëÿëèñü íà

14 êëàñ³â. Ïðè ð³âíîñò³ êëàñ³â âîºí-

íèé ÷èí ââàæàâñÿ âèùèì ïðèäâîð-

íîãî, à ïðèäâîðíèé – âèùå öè-

â³ëüíîãî; ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³, îò-

ðèìàííÿ íàãîðîä äëÿ äâîðÿíñòâà

áóëî ò³ñíî ïîâ`ÿçàíå ç îòðèìàííÿì

òîãî ÷è ³íøîãî ÷èíó. Äî îñ³á 1-2-ãî

êëàñ³â ñë³ä áóëî çâåðòàòèñü "Âàøå

Âèñîêîïðåâîñõîäèòåëüñòâî", 3-4-ãî

êëàñ³â – "Âàøå ïðåâîñõîäèòåëü-

ñòâî", 5-ãî êëàñó – "Âàøå âèñîêî-

ðîä³º", 6-8-ãî êëàñ³â – "Âàøå âèñî-

êîáëàãîðîä³º", 9-14-ãî êëàñ³â - "Âà-

øå áëàãîðîä³º". Öÿ ñèñòåìà áóëà

â³äì³íåíà â 1917 ðîö³ ï³ñëÿ Æîâ-

òíåâî¿ ðåâîëþö³¿ â Ïåòðîãðàä³. 

1789 – ó Ô³ëàäåëüô³¿ íà çàñ³äàí-

í³ âèáîðö³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè 10 ç

11-òè øòàò³â, ùî ðàòèô³êóâàëè

Êîíñòèòóö³þ ÑØÀ, îäíîãîëîñíî,

69-ìà ãîëîñàìè, áóëî îáðàíî ïåð-

øîãî ïðåçèäåíòà Ñïîëó÷åíèõ Øòà-

ò³â Àìåðèêè – íèì ñòàâ Äæîðäæ

Âàøèíãòîí, êîìàíäóþ÷èé Êîíòè-

íåíòàëüíîþ àðì³ºþ ï³ä ÷àñ â³éíè

çà íåçàëåæí³ñòü â³ä Áðèòàí³¿ ï³â-

í³÷íîàìåðèêàíñüêèõ êîëîí³é.  

1974 – Ìàî Äçåäóí ïðîãîëîñèâ

ó Êèòà¿ ïî÷àòîê "Êóëüòóðíî¿ ðå-

âîëþö³¿". 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Створенням ліків, які здатні перемогти ВІЛ�
інфекцію, вчені займаються вже не пер�
ший рік. І, здається, нарешті вони впритул

наблизилися до успішного вирішення цього пи�
тання. Епігалокатехін галат, який входить до
складу зеленого чаю, на думку науковців, пе�
решкоджає з'єднанню вірусу з імунними кліти�
нами, пише “S�info”. 

"Ця речовина зв'язує поверхневі рецептори імунних клі�

тин, – розповів один з учених. – І не дозволяє вірусу приєд�

натися до клітини, просто не залишаючи в ній вільного міс�

ця". Однак попри такі багатообіцяючі результати експерти

вважають, що ствердні висновки робити зарано. Проте зеле�

ний чай, до складу якого входить епігалокатехін галат, ціл�

ком може стати відмінним засобом профілактики ВІЛ�інфі�

кування. "Вживання зеленого чаю може знизити ризик за�

хворювання на СНІД, – стверджують експерти. – І він ціл�

ком може підсилити традиційну терапію, якщо застосовува�

тиметься разом із лікарськими препаратами". І все ж, на дум�

ку більшості медиків, таким відомим способом застереження

і профілактики ВІЛ�інфекції, як використання презервати�

вів, теж нехтувати не варто �

Зелений чай допоможе побороти СНІД

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 4 ëþòîãî

ОВНИ,�налашт�йтеся�на�братерсь���хвилю,��онтро-

люйте� свою� поведін��,� ос�іль�и� ви� схильні� до� непе-

редбач�ваних�вибри�ів,�що�може�завдати�ш�оди�реп�-

тації.�Я�що�опинилися�в��онфлі�тній�атмосфері,�ваше

завдання�–�блис��че�впоратися�з�роллю�миротворця.�

ТЕЛЬЦІ,�заб�дьте�про�шаблони�–�нині��орисним�б�де

нестандартний�по�ляд�на�речі,�насамперед�любовні.�Флір-

т�йте,�залицяйтеся,�“�адріть”�то�о,�хто�припав�до�д�ші!�

БЛИЗНЯТА,� нині� особисте�щастя� –� святая� свя-

тих!�Прям�йте�на�розважальні�заходи�та�“т�с�йтеся”

в� насолод�.� Влаштов�йте� свят�овий� феєрвер�,� де

від�лицарів�та�прихильниць�не�б�де�відбою.�

РАКИ,�вирішення��ар’єрних�проблем�б�де��спіш-

ним,�я�що�підете�на�пост�п�и,�ос�іль�и�нині�ви�пе-

реб�ваєте� в� залежності� від� запитів,� інтересів,� ре-

с�рсів� інших� людей,� а� одна� ластів�а� весни� не� ро-

бить.�Не�обмеж�йте�свої�яс�раві�фантазії��мовними

стандартами,�дайте�їм�волю�–�нехай�вир�ють,�наді-

ляючи�людей�незвичними��аз�овими�рисами.�

ЛЕВИ,� працюйте� з� любов’ю,� не� перевантаж�ючись,

поставивши� сердечні� справи� на� чільне�місце.� Створити

відч�ття�ле��ості�й�свята�допомож�ть�приємне�товариство,

ори�інальне�вбрання,�яс�равий�а�сес�ар,�ефе�тна�зачіс�а.�

ДІВИ,�для�вас�це�день�самовіддачі,��оли�треба�ство-

рити�людям�відч�ття�свята.�Заб�дьте�про�власні�заба-

�ан�и,� не� займайтеся� обридлою� роботою!� Приділіть

більше��ва�и�романтиці,�естетиці,�творчості,�захопли-

вим� е�спромтам.� За�оханим� слід� змінити� любовний

сценарій�(напри�лад,�призначити�з�стріч���незнайомо-

м��місці�або�замовити�на�вечерю�е�зотичне�меню).�

ТЕРЕЗИ�фонтан�ють�енер�ією,�одна��її�доцільно�спря-

м�вати�в�мирне�р�сло,�на�нала�одження�діало���з�дітьми,

бла�овірними,� др�зями,� освідчення� в� поч�ттях� �оханим.

Для�тих,�хто�хоче�створити�подр�жній�союз,�час�свататися.�

СКОРПІОНИ,�налашт�йтеся�на�ліричн��хвилю:�я�

�дома,� та�� і� на� роботі� вам� доцільно� розсипатися

перлами� �омпліментів,� хвалити� близь�их,� лестити

�оле�ам.� Саме� в� та�ом�� настрої� б�дь-я�а� робота

вдасться�най�раще�й�принесе�прод��тивні�рез�ль-

тати�з�відповідною�фінансовою�вина�ородою.�

СТРІЛЬЦЯМ час�розчохлити�свій�са�айда��і�вийти�на�ро-

мантичне�полювання,�зап�стивши�ам�рні�стріли.�Здобич�б�де

апетитною,�тож�при�от�йтеся�пораювати�серцем���товаристві

чарівної�особи.�А�творчим�особистостям�слід�зайнятися�хобі.�

КОЗЕРОГИ,�день�привнесе�приємн��тоніз�юч��різ-

номанітність�до�р�тинно�о�б�ття.�Прям�йте�до�ма�а-

зин�,� вибирайте� ори�інальні� подар�н�и,� оновлюйте

домашній�інтер'єр.�За�оханим�не�слід�с�а�ати�в��реч-

��,�адже���вас�ч�дові�шлюбні�с�п�тни�и,�з�я�ими�мож-

на�пізнати�море�інтимних�насолод���рідній�домівці.�

ВОДОЛІЇ,� лютий� місяць� за�ладає� ф�ндамент� для

самоствердження�на�майб�тній�рі�,�б�дьте�в��сьом��на

висоті!�Нині��охання�й�др�жба�переплет�ться�в�один

�л�бо�,� �тім,�я�що�серце�вже��имось�зайняте,�пиль-

н�йте,�аби�л��авий�не�штовхн�в���прірв��розп�сти.�

РИБИ,��армічні�сценарії,�що�нині�“про�р�ч�ються”���ва-

шом��житті,�вима�ають�а�тивної��часті�та�з�силь,�старай-

теся��армонійно�вписатися�в�хід�подій�чи�в�потрібне�спів-

товариство.�Можна�тимчасово�відмовитися�від�звично�о

стилю�і�приміряти�нов��“мас��”.�Але�ба�ато�Риб�відч�ють

себе�незатишно�в�ролі,�я�а�їм�на�даний�момент�ч�жа�

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Київ готовий 
до викликів негоди
У міста достатній запас посипальних матеріалів та палива, 
аби справитися з затяжними снігопадами

Місту вдалося оперативно

ліквідувати наслідки негоди під

час затяжних снігопадів, які "на�

крили" столицю всередині січ�

ня. Роботи з очистки міста від

снігу тривають і нині. Так, за ін�

формацією КК "Київавтодор",

лише за один з вихідних днів, 2

лютого, з автошляхів Києва було

вивезено 3 034 тонни снігу. Зага�

лом же з початку холодної пори

року з території міста було при�

брано 31 390 тонн снігу. При

цьому для наведення ладу на до�

рогах було задіяно 259 одиниць

та 371 працівник корпорації.

Продовжувалися роботи з очи�

щення і у всіх районах Києва.

Комунальники обробляли по�

сипальними матеріалами зупин�

ки громадського транспорту,

підходи до підземних і надзем�

них пішохідних переходів, схо�

ди. Зосередили свою увагу пра�

цівники корпорації і на між�

квартальних проїздах та прибу�

динкових територіях. Загалом

для обробки вулично�шляхової

мережі комунальники викорис�

тали майже 24 тонни солі й 107

тонн піщано�соляної суміші.

Наразі у КК "Київавтодор"

достатньо посипальних матері�

алів та палива, аби справитися з

наслідками десятиденних за�

тяжних снігопадів. Про це під

час брифінгу журналістам за�

явив заступник голови КМДА

Михайло Костюк.

"Ми бачимо, яка ситуація за�

раз склалася у східних областях

і, враховуючи досвід Києва ми�

нулого року, розробили цілу

низку заходів щодо підготовки

дорожньої техніки й персоналу

комунальних служб. Напередо�

дні зимового періоду техніка

пройшла відповідний ремонт і

підготовку, ми максимально

оновили шини на снігоприби�

ральних машинах. Крім того, в

достатній кількості заготовлено

сіль, дизельне паливо й мас�

тильні матеріали. Цих запасів

нам вистачить на десять днів

боротьби з сильними опада�

ми",— заявив Михайло Костюк

та додав, що у режимі цілодобо�

вого чергування перебуває опе�

ративний штаб із запобігання

надзвичайних ситуацій, а також

комунальні служби міста.

Посадовець додав, що для

більш ефективної співпраці всіх

відповідальних служб у столиці

була сформована трирівнева

система реагування на снігопад

та ліквідації наслідків негоди. На

першому — до розчищення ву�

лиць залучають лише техніку та

працівників профільних кому�

нальних підприємств міста. При

цьому, аби ще більше не усклад�

нювати рух на автошляхах, роз�

чищати основні магістралі вели�

когабаритна техніка розпочинає

після 22.00 та працює у нічний

час до 6.30 ранку. В денний час

комунальники зосереджуються

на розсипанні реагентів, аби за�

безпечити належне щеплення

коліс машин з дорогою.

На другому рівні до очищен�

ня території міста від снігу залу�

чають техніку підприємств, з

якими було укладено відповідні

договори. За інформацією ген�

директора КК "Київавтодор"

Петра Берегового, це насампе�

ред будівельні та дорожньо�бу�

дівельні організації, завдяки ре�

сурсам яких додатково вдасться

залучити ще 204 машини.

Окрім того, вже на цьому рівні

запроваджується паркування

автомобілів на правій чи на лі�

вій стороні в парні/непарні дні.

На вулицях встановлюють від�

повідні знаки, а працівники та

волонтери роздають пам'ятки

водіям. Крім того, за таких умов

може бути обмежений рух вели�

когабаритного транспорту те�

риторією Києва.

На третьому рівні боротьби з

негодою до її ліквідації залуча�

тимуть сили Міністерства обо�

рони України, яке готове нада�

ти у допомогу місту 36 тягачів.

Михайло Костюк також пові�

домив, що хоча наразі столиці

вдається досить оперативно

ліквідовувати наслідки негоди

власними силами, наступного

року планується поповнити

парк техніки "Київавтодору".

Зокрема у планах придбання

малогабаритної снігоприби�

ральної техніки та інших ма�

шин. У планах, що вже в на�

ступному сезоні у центрі міста

з'явиться і утилізатор снігу. На

ці цілі пропонується передба�

чити в бюджеті Києва близько

200 млн грн.

Наостанок посадовець звер�

нувся до водіїв із проханням бу�

ти обачними на дорогах та сві�

домими, не заважати комуналь�

ним службам виконувати робо�

ту з розчищення вулиць від сні�

гу

Наразі КК "Київавтодор" достатньо посипальних матеріалів та палива, аби справитися з наслід ами десятиденних затяжних сні опадів

Київрада розгляне Програму
економічного та соціального
розвитку та бюджет міста Києва
на 2014 рік

Ó÷îðà çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Ãàëèíà Ãåðåãà ï³äïèñàëà ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ 04.02.2014 ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ìåòîþ
ðîçãëÿäó íàãàëüíèõ ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà. Çîêðåìà ó ïîðÿäêó äåí-
íîìó äâà ïèòàííÿ: Ïðîãðàìà åêîíîì³÷íîãî òà
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³ òà áþäæåò ì³ñòà
Êèºâà íà 2014 ð³ê.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çàçíà÷èëà, ùî çà çàêîíîì
ì³ñöåâ³ áþäæåòè çàòâåðäæóþòüñÿ ïðîòÿãîì
äâîõ òèæí³â ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ Äåðæáþäæå-
òó. Òîìó Êè¿âðàäà íå ìîæå çâîë³êàòè ç óõâàëåí-
íÿì ì³ñüêîãî êîøòîðèñó. "Ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Äåð-
æàâíîãî ì³ñüêîãî êîøòîðèñó âèêîíàâ÷îìó îðãà-
íó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) çíàäîáèâñÿ ïåâíèé ÷àñ äëÿ
ôîðìóâàííÿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëü-
íîãî ðîçâèòêó òà áþäæåòó ì³ñòà. ßê ò³ëüêè â³ä-
ïîâ³äí³ ïðîåêòè ð³øåíü áóëè ïåðåäàí³ äî Êè¿â-
ðàäè, ÿ îäðàçó ï³äïèñàëà ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
ïðèçíà÷åííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ",— ïîÿñíè-
ëà Ãàëèíà Ãåðåãà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ÿêùî áþäæåò íå áóäå óõâàëåíî,
Êèºâó äîâåäåòüñÿ æèòè íà 1/12 áþäæåòó ìèíó-
ëîãî ðîêó. Öå íå äîçâîëèòü ïðîô³íàíñóâàòè êà-
ï³òàëüí³ âèäàòêè òà ï³äâèùèòè çàðîá³òí³ ïëàòè
ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè. "Ôàêòè÷íî ì³ñ-
òî ìàòèìå êîøòè ëèøå íà çàðîá³òí³ ïëàòè, ³ òî
íà ð³âí³ ìèíóëîãî ðîêó. Ìè íå çìîæåìî ðàçîì
ç³ çá³ëüøåííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ï³äâèùèòè çàðïëàòè íàøèì áþäæåòíèêàì. Çó-
ïèíèòüñÿ áóä³âíèöòâî íà âåëèêèõ ³íôðàñòðóê-
òóðíèõ îá’ºêòàõ: Ïîä³ëüñüêîìó ìîñòîâîìó ïåðå-
õîä³, ðîçâ’ÿçö³ íà Ïîøòîâ³é ïëîù³, ïðîñïåêò³
Ïåðåìîãè. Íå áóäå êîøò³â íà ðåêîíñòðóêö³þ
øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â òà ë³êàðåíü. Íå çìîæåìî
ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ äàìá ìóëîâèõ ïîë³â
Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿, ùî íàâåñí³ ìîæå
ïðèçâåñòè äî åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðîôè",— ïîÿñ-
íèëà Ãàëèíà Ãåðåãà.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè âèñëîâèëà ñïîä³âàííÿ, ùî
âñ³ ôðàêö³¿ òà ãðóïè Êè¿âðàäè çíàéäóòü ïîðîçó-
ì³ííÿ òà óõâàëÿòü áþäæåò ñòîëèö³ íà 2014 ð³ê.
"Ñüîãîäí³ íàøà êðà¿íà çíàõîäèòüñÿ ó ñêëàäí³é
ïîë³òè÷í³é ñèòóàö³¿. Íà îðãàíè ì³ñüêî¿ âëàäè ïî-
êëàäàºòüñÿ ïîäâ³éíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü — çàáåçïå-
÷èòè â êðèçîâèõ óìîâàõ ðîçâèòîê ì³ñòà òà ðåàë³-
çóâàòè ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿. Çàòâåðäæåííÿ áþäæå-
òó — íåîáõ³äíà óìîâà äëÿ ñòàá³ëüíîãî æèòòÿ ñòî-
ëèö³. Ñïîä³âàþñÿ, ùî âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ðîçóì³-
þòü ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä êèÿíàìè ³ íå çà-
ëèøàòü ¿õ áåç íàäáàâîê, ñîö³àëüíèõ âèïëàò, íî-
âèõ øê³ë òà ë³êàðåíü",— ñêàçàëà Ãàëèíà Ãåðåãà

Обдарована молодь 
може отримати гранти
Президента України

Ç ìåòîþ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè äåðæàâîþ îá-
äàðîâàíî¿ ìîëîä³ ùîð³÷íî ïðèçíà÷àºòüñÿ 60
ãðàíò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìî-
ëîä³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â, ùî ñïðÿìîâàí³ íà
äîñÿãíåííÿ ñóñï³ëüíî êîðèñíèõ ðåçóëüòàò³â ó ñî-
ö³àëüí³é òà ãóìàí³òàðí³é ñôåðàõ. Ãðàíò ìîæå
îäåðæàòè ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè â³êîì â³ä 14 äî 35
ðîê³â. Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèëè â Äåïàð-
òàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ.

Çàÿâêà òà íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ìîæëèâî-
ñò³ çäîáóòòÿ ãðàíò³â äëÿ ïðåòåíäåíò³â ç ì³ñòà
Êèºâà ïðîñèìî ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó îñ-
â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó äî 25 ëþòîãî
2014 ðîêó çà àäðåñîþ: âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31, 9-
é ïîâåðõ, êàá. 914. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (044)
483-35-82.

Òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãðàíòè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ ðîçì³ùåíà íà
ñàéò³ Óïðàâë³ííÿ ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàð-
òàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó www.
sms. gov. ua (ðîçä³ë "Ïîñëóãè", ï³äðîçä³ë "Ãðàí-
òè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëî-
ä³")
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Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

М
инулого тижня від сильних снігопадів по�
терпали східні області України: сотні на�
селених пунктів залишилися без освіт�
лення, автівки застрягали в заметах на�

віть на великих магістралях. За прогнозами сино�
птиків Києва, погода таких викликів поки не готує.
Однак, пам'ятаючи досвід минулої весни, столична
влада підготувалася до затяжних опадів. Тож у
міста достатньо запасів посипальних матеріалів та
палива, аби пережити десять днів сильних сніго�
падів.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про скликання  ХІІІ  сесії  Київської міської ради  
VІ  скликання

Розпорядження № 9 від 3 лютого 2014 року
Відповідно до частини другої  і  пункту 8 частини четвертої статті 42 та частин  четвертої і  дев'ятої статті

46,  статті 50 Закону України "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні", статті 14, частин шостої і сьомої
статті 22 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.11
№383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва та враховуючи
винятковість термінового розгляду нагальних питань з метою прийняття Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2014 рік та бюджету міста Києва на 2014 рік для забезпечення
життєдіяльності господарського комплексу міста Києва: 

провести 04 люто о 2014 ро о 10.00 одині
(в л. С ворова, 15) з внесенням до поряд
денно о та их питань:
- Про прийняття до роз ляд прое т рі-

шення Київради "Про Про рам е ономічно о
і соціально о розвит м. Києва на 2014 рі ";
- Про прийняття до роз ляд прое т рі-

шення Київради "Про бюджет міста Києва на
2014 рі ";
- Про Про рам е ономічно о і соціально о

розвит м. Києва на 2014 рі ;
- Про бюджет міста Києва на 2014 рі .

2. Се ретаріат Київсь ої місь ої ради до-
вести до відома деп татів Київсь ої місь ої
ради VІ с ли ання і населення про с ли ан-
ня ХІІІ сесії Київсь ої місь ої ради VІ с ли ан-
ня та здійснити ор анізаційне і матеріально-
технічне забезпечення під отов и та прове-
дення першо о пленарно о засідання ХІІІ се-
сії Київсь ої місь ої ради VІ с ли ання.

Заступник міського голови 
  секретар
Київради Г.Герега1. С ли ати ХІІІ сесію Київсь ої місь ої ра- ди VІ с ли ання. Перше пленарне засідання

Про затвердження акта від 15.11.2013 № 49 комісії з вирішення
земельно
майнових питань і визначення та відшкодування

збитків власникам землі та землекористувачам
Розпорядження № 62 від 24 січня 2014 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 284 "Про порядок визначення та відшко

дування збитків власникам землі та землекористувачам" (із змінами та доповненнями) та з метою визначен

ня розміру грошової компенсації за будівництво власними силами садових будинків громадянам, земельні
ділянки яких попадають в зону будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві:

1. Затвердити а т від 15.11.2013 № 49 о-
місії з вирішення земельно-майнових питань і
визначення та відш од вання збит ів власни-
ам землі та земле орист вачам, що додає-
ться.
2. Встановити стро дії а та омісії — два-

надцять місяців з дня йо о затвердження.

3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-
дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про службові квартири, закріплені за КП "Спецжитлофонд"
Розпорядження № 61 від 24 січня 2014 року

Відповідно до статті 118 Житлового кодексу Української РСР, Положення про порядок надання службових
жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Укра

їнської РСР від 04 лютого 1988 року № 37, враховуючи лист комунального підприємства з утримання та екс

плуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" від 16 серпня 2013 року № 056/24

4840, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. В лючити до числа сл жбових та за ріпити за ом нальним підприємством з тримання
та е спл атації житлово о фонд спеціально о призначення "Спецжитлофонд" вартир № 44
на одинадцятом поверсі б дин на в л. Петропавлівсь ій, 50-Б.
2. Доповнити додато до розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 06

липня 2004 ро № 1197 "Про сл жбові вартири б дин ах ом нально о підприємства з т-
римання та е спл атації житлово о фонд спеціально о призначення "Спецжитлофонд" (в ре-
да ції розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 16 р дня 2011 ро № 2396) позицією 26 та о о зміст :

3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації К ч а М. І.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. Вул. Петропавлівська 50�Б 44 11 кв. 3 59,0

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

від 24.01.2014 № 62

АКТ № 49 
комісії з вирішення земельно
майнових питань з визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 
(садові ділянки яких попадають в зону будівництва Подільського 

мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві і підлягають знесенню)
м. Київ “15” листопада 2013 р.
На ви онання постанови Кабінет Міністрів У раїни від 19.04.1993 № 284 "Про порядо ви-

значення та відш од вання збит ів власни ам землі та земле орист вачам", відповідно до
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) від 30.04.2008 № 608 зі змінами і доповненнями, омісія в с ладі членів омісії, що
прийняли часть в засіданні омісії і підписали цей а т, роз лян ла звіти "Про оцін земель-
них діляно з поліпшеннями та визначення розмірів збит ів, відш од вань і витрат на поліп-
шення земель", по садовим ділян ам, я і підпадають під заб дов Подільсь о о мостово о пе-
реход , та на підставі рішення Київради від 16.12.05 № 607/3068 зі змінами і доповненнями
вирішила:
1. На підставі п.8 Прото ол від 03.12.2008 № 3 засідання омісії, створеної розпоряджен-

ням Київсь ої місь ої державної адміністрації від 30.04.08 № 608 із змінами та доповненнями,
листа Міністерства ре іонально о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о осподар-
ства У раїни від 29.07.2013 № 7/15-11731 та заяв ромадян щодо б дівництва садових (дач-
них) б дин ів власними силами на нових земельних ділян ах в с. Би івня Деснянсь о о райо-
н м. Києва, надати з оджен садівни ами рошов омпенсацію для та о о б дівництва в на-
ст пних розмірах:

2. При внесенні Мінре іонб дом змін до опосеред ованої вартості б дівництва б дин ів са-
дибно о тип дозволити КП "Дире ція б дівництва шляхово-транспортних спор д м. Києва"
проводити перерах но вартості омпенсації по садівни ам, я им та а омпенсація до вста-
новлення нових по азни ів не надавалась.
Прис тні члени омісії 17 чолові
Голос вали: за 17 чолові
проти 0 чолові
тримались 0 чолові

№ Прізвища садівників Адреса садових ділянок в 
с. Биківня згідно рішення Київради
від 27.05.2010 №964/4402 та від
24.05.2012 №633/7970 (із змінами 
і доповненнями)

Вартість будівництва
садових (дачних) будинків
грн

1. Дяченко Анатолій Іванович 1�ша Дачна, діл. №24 283 185,00

2. Кобельник Анатолій Іронович 4�та Дачна, діл. №6 230 512,59

3. Кольцова Людмила Миколаївна 1�ша Дачна, діл. №20 160 298,28

4. Семко Дмитро Михайлович 3�тя Дачна, діл. №8 146 973,02

5. Потабенко Владислав Валерійович 1�ша Дачна, діл. №41 90 076,20

6 Бойко Микола Григорович 1�ша Дачна, діл. № 3 163 794,20

Перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації — олова омісії:
А. К. Гол бчен о
Корист вачі земельних діляно
Представни ор анізації, я а відш одов є збит и Дире тор КП "Дире ція б дівництва шля-

хово-транспортних спор д м. Києва" В. О. Кислицин
Представни Департамент земельних рес рсів — дире тор Департамент Ю. П. К ла ов-

сь ий
Представни Департамент фінансів заст пни дире тора Департамент — начальни
правління фінансів транспорт , зв'яз та сфери посл О.С. Мороз
Представни Департамент містоб д вання та архіте т ри — заст пни начальни а сл жби

містоб дівно о адастр м. Києва О. В. Рен ас

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації
земель водного фонду м. Києва “Плесо”

Розпорядження № 64 від 24 січня 2014 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядуван


ня в Україні”, рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 240/5627 “Про внесення змін до рі

шення Київської міської ради від 30 грудня 2010 року № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”, роз

порядження виконавчого органу Київської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 серпня
2013 року № 1458 “Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до кому

нальної власності територіальної громади міста Києва”, з метою приведення положень Статуту комуналь

ного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо” у відповідність до вимог
чинного законодавства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Стат т ом наль-
но о підприємства ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) по охороні, триманню та
е спл атації земель водно о фонд м. Києва
“Плесо”, затверджено о рішенням ви онав-
чо о омітет Київсь ої місь ої ради народних
деп татів від 03 липня 1995 ро № 204 “Про
заходи щодо охорони, тримання та е спл -
атації вн трішніх водойм м. Києва” (в реда ції
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 8 вітня 2008 ро № 502), що
додаються.

2. Ком нальном підприємств ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) по охороні,
триманню та е спл атації земель водно о
фонд м. Києва “Плесо” в становленом по-
ряд зареєстр вати зміни до Стат т .
3. Контроль за ви онанням цьо о

розпорядження по ласти на заст пни ів о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
з ідно з розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови —
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 34 лютого 2014 року

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 24.01.2014 № 64

ЗМІНИ 
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М.

КИЄВА “ПЛЕСО”
(Ідентифі аційний од 23505151)

(Цей до мент є невід’ємною частиною Стат т ом нально о підприємства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної

адміністрації) по охороні, триманню та е спл атації земель водно о фонд

м. Києва “Плесо”)
1. П н т 1.1 розділ 1 Стат т ом нально-

о підприємства ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) по охороні, триманню та
е спл атації земель водно о фонд м. Києва
“Плесо” (далі — Стат т) ви ласти в та ій ре-
да ції:
“1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИ-

КОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АД-
МІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М.
КИЄВА “ПЛЕСО” (далі — Підприємство)
засновано на ом нальній власності тери-

торіальної ромади м. Києва і належить до
сфери правління ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) та підпоряд ов ється Де-
партамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) (далі — Ор ан
правління)”.

Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
зовнішніх кабельних мереж КП “Житлоінвестбуд — УКБ”

Розпорядження № 65 від 24 січня 2014 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі


альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення КП “Житлоінвестбуд — УКБ” (лист від 21 жовтня 2013 року № 114/4522), з ме

тою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Зарах вати до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва і передати во-
лодіння та орист вання п блічном а ціонерном товариств “Київенер о” зовнішні абельні
мережі з ідно з додат ом до цьо о розпорядження в межах та на мовах, визначених У одою
щодо реалізації прое т правління та реформ вання енер етично о омпле с м. Києва від 27
вересня 2001 ро (зі змінами та доповненнями), я а ладена між АК “Київенер о” та Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією.
2. Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації) забезпечити приймання — передач зовнішніх а-
бельних мереж, зазначених п н ті І цьо о розпорядження, на мовах, визначених відповід-
ною У одою.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на першо о заст пни а олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації Гол бчен а А.К.
Виконуючий обов’язки голови —

А. Голубченко

2. П н т 2.1 розділ 2 Стат т ви ласти в
та ій реда ції: “2.1. Наймен вання Підприєм-
ства:
повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИ-

КОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АД-
МІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ м.
КИЄВА “ПЛЕСО”;
с орочене: КП “ПЛЕСО”.
3. Розділ 2 Стат т доповнити п н том 2.2

та о о зміст :
“2.2. Місцезнаходження Підприємства; в л.

Сім’ї Хохлових, 15, орп с А, офіс 3, м. Київ,
04119”.
4. П н т 5.1 розділ 5 Стат т ви ласти в

та ій реда ції:
“5.1. Стат тний апітал Підприємства ста-

новить 15000000,00 рн (п’ятнадцять мільйо-
нів ривень 00 оп.), сформований за рах но
рошово о внес відповідно до рішення Ки-
ївсь ої місь ої ради від 23 червня 2011 ро
№ 240/5627 “Про внесення змін до рішення
Київсь ої місь ої ради від 30.12.2010
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на
2011 рі ”. Стат тний апітал може змінювати-
ся за рішенням Київсь ої місь ої ради в ста-
новленом чинним за онодавством поряд .
Майно Підприємства становлять основні

фонди та оборотні ошти, а та ож матеріаль-

ні та фінансові рес рси, вартість я их відоб-
ражається йо о самостійном балансі”.
5. П н т 5.2 розділ 5 Стат т ви ласти в

та ій реда ції:
“5.2. Майно Підприємства є ом нальною

власністю територіальної ромади міста Ки-
єва і за ріплено за ним на праві осподар-
сь о о відання. Здійснюючи право осподар-
сь о о відання, Підприємство володіє, орис-
т ється і розпоряджається майном, за ріпле-
ним за ним власни ом, з обмеженням право-
мочності розпорядження щодо о ремих видів
майна за з одою власни а випад ах, перед-
бачених чинним за онодавством”.
6. П н т 7.2 розділ 7 Стат т ви ласти

та ій реда ції:
"7.2. Генеральний дире тор Підприємства

призначається на посад та звільняється з
посади Київсь им місь им оловою на он-
тра тній основі за поданням дире тора Де-
партамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) та по одженням
із першим заст пни ом олови або заст пни-
ом олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації з ідно з розподілом обов’яз ів”.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Додато до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

від 24.01.2014 № 65

ПЕРЕЛІК
зовнішніх кабельних мереж, які зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння та користування

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО”
№ Адреса та назва мережі Довжина, м Марка та переріз

кабелю
Рік побудови Балансова вартість, грн

первинна залишкова

1 2 3 4 5 6 7

Житловий будинок на вул. Радунській, 8/13 (буд.5) 
Кабельні лінії  0,4кВ

1 РП460�Щ1 ж/б №8/13 к.1 83 ВВГ�1 4x185 2010 44114,5 44114,5

2 РП 460 � Щ1 ж/б №8/13 к.2 73 ВВГ�1 4x185 2010 38799,5 38799,5

3 РП 460 � Щ2 ж/б №8/13 к. 1 83 ВВГ�1 4x185 2010 44114,5 44114,5

4 РП 460�Щ2 ж/б №8/13 к.2 73 ВВГ�1 4x185 2010 38799,5 38799,5

5 РП 460 � Щ3 ж/б №8/13 к. 1 79 АВВГ�1 4x240 2010 7779,13 7779,13

6 РП 460�ЩЗ ж/б №8/13 к.2 69 АВВГ�1 4x240 2010 6794,43 6794,43

7 РП 460 � Щ9 ж/б №8/13 к.1 79 АВВГ�1 4x240 2010 7779,13 7779,13

8 РП 460�Щ9 ж/б №8/13 к.2 69 АВВГ�1 4x240 2010 6794,43 6794,43

Житловий будинок на вул. Радунській, 2/18 (буд.6) 
Кабельні лінії  0,4кВ

9 РП 460 � Щ1 ж/б №2/18 к.1 87 ВВГ�1 4x185 2010 46240,5 46240,5

10 РП 460 � Щ1 ж/б №2/18 к.2 83 ВВГ�1 4x185 2010 44114,5 44114,5

11 РП 460 � Щ2 ж/б №2/18 к. 1 87 ВВГ�1 4x185 2010 46240,5 46240,5

12 РП 460�Щ2 ж/б №2/18 к.2 83 ВВГ�1 4x185 2010 44114,5 44114,5

13 РП 460 � Щ3 ж/б №2/18 к. 1 83 АВВГ�1 4x240 2010 8173,01 8173,01

14 РП 460 � ЩЗ ж/б №2/18 к.2 79 АВВГ�1 4x240 2010 7779,13 7779,13

15 РП 460 � Щ5 ж/б №2/18 к. 1 83 АВВГ�1 4x240 2010 8173,01 8173,01

16 РП 460 � Щ5 ж/б №2/18 к.2 79 АВВГ�1 4x240 2010 7779,13 7779,13

Житловий будинок на вул. Градинській, 3 (буд.14В,Г) 
Кабельні лінії  0,4кВ

17 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №3 (14В) к.1 67 АВВГ�1 4x240 2011 13065 13065

18 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №3 (14В) к.2 74 АВВГ�1 4x240 2011 14430 14430

19 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №3 (14В) к.1 57 АВВГ�1 4x240 2011 11115 11115

20 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №3 (14В) к.2 64 АВВГ�1 4x240 2011 12480 12480

21 ТП 7112�УРП 5 ж/б №3 (14В) к.1 68 АВВГ�1 4x185 2011 12240 12240

22 ТП 7112 � УРП 5 ж/б №3 (14В) к.2 75 АВВГ�1 4x185 2011 13500 13500

23 ТП 7112 �ЯК1 ж/б №3 (14В) 55 АВВГ�1 4x120 2011 9350 9350

24 ТП 7112 � ЯК2 ж/б №3 (14В) 62 АВВГ�1 4x120 2011 10540 10540
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25 ТП 7110 � УРП 1 ж/б №3 (14Г) к.1 71 АВВГ�1 4x240 2011 13845 13845

26 ТП 7110 � УРП 1 ж/б №3 (14Г) к.2 64 АВВГ�1 4x240 2011 12480 12480

27 ТП 7110 � УРП 2 ж/б №3 (14Г) к.1 71 АВВГ�1 4x240 2011 13845 13845

28 ТП 7110 � УРП 2 ж/б №3 (14Г) к.2 64 АВВГ�1 4x240 2011 12480 12480

29 ТП 7110 � УРП 8 ж/б №3 (14Г) к.1 82 АВВГ�1 4x185 2011 14760 14760

30 ТП 7110 � УРП 8 ж/б №3 (14Г) к.2 75 АВВГ�1 4x185 2011 13500 13500

31 ТП 7110�ЯКЗ(ЯР�250) ж/б №3(14Г) к.1 69 АВВГ�1 4x120 2011 11730 11730

32 ТП 7110�ЯК4(ЯР�250) ж/б №3(14Г) к.2 62 АВВГ�1 4x120 2011 10540 10540

Житловий будинок на вул. Градинській,5 (буд. 13А,Б) 
Кабельні лінії   0,4кВ

33 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №5 (1ЗА)к.І 88 АВВГ�1 4x185 2011 15840 15840

34 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №5 (13А) к.2 97 АВВГ�1 4x185 2011 17460 17460

35 ТП 7112�УРП 2 ж/б№5 (13А) к.1 88 АВВГ�1 4x240 2011 17160 17160

36 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №5 (13А) к.2 97 АВВГ�1 4x240 2011 18915 18915

37 ТП 7112�УРП8 ж/б№5 (13А) к.1 99 АВВГ�1 4x185 2011 17820 17820

38 ТП 7112 � УРП 8 ж/б №5 (13А) к.2 108 АВВГ�1 4x185 2011 19440 19440

39 ТП 7112 �ЯК1 ж/б №5 (13А) к.1 86 АВВГ�1 4x120 2011 14620 14620

40 ТП 7112 �ЯК2 ж/б №5 (1ЗА)к.І 95 АВВГ�1 4x120 2011 16150 16150

41 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №5 (13Б) к.1 71 АВВГ�1 4x185 2011 12780 12780

42 ТП 7112 � УРП 1 ж/б №5 (13Б) к.2 75 АВВГ�1 4x185 2011 13500 13500

43 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №5 (13Б) к.1 71 АВВГ�1 4x185 2011 12780 12780

44 ТП 7112 � УРП 2 ж/б №5 (13Б) к.2 75 АВВГ�1 4x185 2011 13500 13500

45 ТП 7112 � УРП 5 ж/б №5 (13Б) к.1 82 АВВГ�1 4x185 2011 14760 14760

46 ТП 7112 � УРП 5 ж/б №5 (13Б) к.2 86 АВВГ�1 4x185 2011 15480 15480

47 ТП 7112 � ЯКЗ ж/б №5 (13Б) к.1 69 АВВГ�1 4x120 2011 11730 11730

48 ТП 7112 �ЯК4 ж/б №5 (13Б) к.1 73 АВВГ�1 4х 120 2011 12410 12410

Заступник голови
керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження базових рівнів теплоспоживання бюджетних закладів міста Києва, які підпорядковані Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

та управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій
Розпорядження № 66 від 24 січня 2014 року

Відповідно до підпунктів 2, 3, 5 пункту "а" статті 27, підпунктів 1, 5 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 11 Закону України "Про теплопостачання", пунктів "в", "г" статті З
Закону України "Про енергозбереження", рішення Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року №11/9599 "Про затвердження Порядку реалізації енергозберігаючих проектів у рамках енергосервісних договорів у 
м. Києві", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2013 року №324 "Про затвердження Загальної методики визначення базового рівня
теплоспоживання бюджетних закладів міста Києва":

1. Затвердити базові рівні річно о та помісячно о теплоспоживання бюджетних за ладів
міста Києва, я і підпоряд овані Департамент освіти і на и, молоді та спорт ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та правлінням освіти
районних в місті Києві державних адміністрацій, що додаються.

2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на першо о заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації Гол бчен а А.К.

Виконуючий обов’язки голови —
А. Голубченко

Затверджено
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 24.01. 2014 № 66

Базові рівні річного та помісячного теплоспоживання бюджетних закладів міста Києва, які підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управлінням освіти районних в місті Києві державних

адміністрацій
№ Назва Адреса Узагальнена теплова

характеристика закладу
Базові рівні теплоспоживання закладів, Гкал

Опа�
лення,
Гкал/
граду�
содень

ГВП
Гкал/
день

Венти�
ляція,
Гкал/
граду�
сого�
дин

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Рік

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації

1 Загальноосвітній
навчальний заклад
"Школа екстернів'

просп. 40�річчя
Жовтня,  10674

0,034 0.000 0.000 24,19 23,18 16,99 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 13,16 21,29 108,61

2 Загальноосвітній
навчальний заклад
"Київський
спортивний ліцей
інтернат"

вул Івана Лепсе,
46

0,869 1.759 0,000 689,72 657,04 504,68 174,66 54,52 52,76 54,52 54,52 52,76 211,27 404,09 615,16 3525,70

3 Київський палац дітей
та юнацтва

вул Івана
Мазепи, 13

0,463 0,388 0,000 340,48 327,07 243,33 67,64 7,38 7,76 8,54 8,54 8,15 86,95 190,88 302,21 1598.94

4 Міжнародний центр
дитячо�юнацького
туризму

вул Академіка
Заболотного, 144

0,159 0,470 0,000 131,90 125,37 98,05 37,50 14,56 14,09 14,56 14,56 14,09 44,38 79,47 118,26 706,82

5 Київський
професійний ліцей
"Політехнік"

вул Ванди
Василевської, 24

0,141 0,000 0,000 100,93 96,72 70,90 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,25 54.92 88,85 453,24

6 Київський
професійний
електромеханічний
ліцей

вул Чистяківська,
24

0,181 0,000 0,000 129,47 124,03 90,93 22,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,81 70.43 113,94 581,25

7 Київське вище
професійне
поліграфічне училище

вул. Полковника
Шутова, 13

0,216 0,000 0,000 154,70 148,21 108,65 27,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,62 84,16 136,15 694,56

8 Київський
професійний ліцей
"Авіант"

вул. Гарматна,
10

0,341 0,000 0,000 243,69 233,47 171,15 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,11 132,57 214,46 1094,07

9 Київський
професійний ліцей
транспорту

вул.
Машиністівська,
16

0,823 0,245 0,000 594,51 570,12 420,19 108,18 4,66 4,91 5,40 0,00 5,16 142,30 327.00 524,82 2707,24
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10 Київське вище
професійне училище
технологій та  дизайну
виробів із шкіри

пров.
Куренівський, 4

0,252 0,000 0,000 180,23 172,67 126,58 31,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4І,50 98,04 158,61 809,14

11 Київське вище
професійне училище
деревообробки

вул.
Деревообробна,
3

0,561 1,972 0,000 447,95 433,59 335,94 112,06 37,47 39,44 43,39 43,39 41,42 146,59 272.44 407,24 2360,92

12 Вище професійне
училище №25

вул.
Старосільська, 2

0,529 0,939 0,010 418,99 406,40 306,44 89,78 17,84 18,78 0,00 0,00 19,72 117,75 243,56 378,30 2017,46

ІЗ Київський
професійний
будівельний ліцей

вул. Горлівська,
220

0,336 0,000 0,000 240.04 229,97 168,58 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,27 130,58 211,25 1077,68

14 Київський
професійний
енергетичний ліцей

вул. Білицька,
38б

0,683 0,000 0,000 488,23 467,75 342,89 85,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,42 265,60 429,67 2191,97

15 Київське вище
професійне училище
будівництва і дизайну

вул. Миколая
Шепелєва, 3

0,229 0,000 0,000 163,83 156,95 115,06 28,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,72 89.12 144,18 735,41

16 Вище професійне
училище №33

вул. Велика
Окружна, 4а

0,330 0,000 0,000 235,74 225,85 165,56 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,28 128,24 207,47 1058,48

17 Київське вище
професійне училище
технологій і дизайну
одягу

просп. Юрія
Гагаріна, 22

0,248 0,221 0,000 182,61 175,44 130,63 35,71 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 46,91 102,56 162,16 840,21

18 Державний
професійно/технічний
навчальний заклад
"Міжрегіональний
центр ювелірного
мистецтва м. Києва"

вул. Сім'ї
Сосніних, 13

0,288 1,391 0,016 324,13 327,17 252,14 82,59 26,43 27,82 30,60 30,60 29,21 108,06 205,72 310,23 1754,68

19 Київське вище
професійне училище
сервісу і дизайну

вул. Баумана, 8 0,128 0,000 0,000 91,59 87,75 64,33 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,09 49,83 80,61 411,22

20 Київське вище
професійне училище
швейного та
перукарського
мистецтва

вул. Єреванська,
12а

0,000 4,531 0,000 107,62 113,28 124,61 96,29 86,10 90,63 99,69 99,69 95,16 124,61 124,61 124,61 1286,91

21 Київський
професійний ліцей
сфери послуг

вул. Нижній Вал,
37

0,112 0,000 0,000 80,37 77,00 56,45 14,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,51 43,72 70,73 360,84

22 Київський університет
імені Бориса Грінченко

вул. Вацлава
Воровського,
18/2

0,068 0,009 0,000 48,50 46,49 34,16 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 11,37 26,52 42,74 218,64

23 Київський університет
імені Бориса Грінченко

просп. Павла
Тичини, 17

0,210 0,386 0,000 159,21 153,40 116,00 35,90 7,34 0,00 0,00 8,50 8,11 45,17 92,25 142,67 768,55

24 Київський університет
імені Бориса Грінченко

бульв. Олексія
Давидова, 18/2

0,324 0,413 0,000 241,18 231,99 173,85 50,79 7,85 0,00 0,00 9,09 8,67 64,63 137,22 214,98 1140,25

25 Київський університет
імені Бориса Грінченко

вул Маршала
Тимошенка, 13б

0,403 1,579 0,000 325,50 315,39 245,69 89,85 30,01 31,58 34,74 0,00 33,16 109,74 200,10 296,88 1712,63

26 Київський університет
імені Бориса Грінченко

вул. Юрія
Гагаріна, 16

0,177 0,319 0,000 134,79 129,47 97,83 30,55 6,06 6,38 0,00 0,00 6,70 37,97 77,36 120,37 647,47

27 Київський міський
будинок вчителя

вул.
Володимирська,
57

0,264 0,000 0,000 188,93 181.01 132,69 33,04 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 43,50 102,78 166,27 848,23

28 Київський міський
центр соціальних
служб для сім'ї, дітей
та молоді

вул. Олександра
Довженка, 2

0,059 0,347 0,000 50,33 49,00 39,10 16,04 6,60 6,94 7,64 7,64 7,29 19,24 32,44 46,58 288,83

29 Київський міський
центр соціально/
психологічної
допомоги

вул.
Новодарницька,
26

0,025 0,158 0,000 21,69 21,13 16,94 7,08 3,00 3,15 3,47 3,47 3,31 8,47 14,10 20,13 125,91

30 Київський міський
лівобережний центр
для ВІЛ/інфікованих
дітей та молоді

вул.
Новодарницька,
26

0,019 0,116 0,000 16,13 15,72 12,58 5,24 2,20 2,32 2,55 2,55 2,43 6,27 10,46 14,96 93,40

З1 Київський міський
правобережний центр
для ВІЛ/інфікованих
дітей та молоді

просп. Василя
Порика, 13б

0,023 0,000 0,000 16.54 15,85 11,62 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 9,00 14,56 74,26

32 Київський міський
центр сім'ї "Родинний
дім"

вул. Салютна, 11 0,046 0,058 0,000 34,43 33,12 24,81 7,22 1,09 1,15 0,00 0,00 1,21 9,20 19,57 30,68 162,48

33 Дитячо/юнацька
спортивна школа
"Атлет"

вул.
Зрошувальна, 4а

0,062 0,168 0,000 48,12 46,48 35,61 11,91 3,19 3,35 3,69 3,69 3,52 14,77 28,62 43,46 246,42

34 Дитячо/юнацька
спортивна школа
"Старт"

просп. Павла
Тичини, 18

0,081 0,090 0,000 59,70 57,40 42,90 12,32 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 15,73 33,79 53,14 276,69

35 Дитячо/юнацька
спортивна школа
"Юний спартаківець"

вул. Маршала
Малиновського,
34

0,018 0,000 0,000 13,17 12,61 9,25 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 7,16 11,59 59,11

36 Комплексна дитячо/
юнацька спортивна
школа "Динамо"

вул.
Серафимовича,
За

0,007 0,000 0,000 5,15 4,93 3,61 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 2,80 4,53 23,10

37 Дитячо/юнацька
спортивна школа
'Вікторія'

просп. Академіка
Глушкова, 9

0,026 0,000 0,000 18,27 17,50 12,83 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 9,94 16,08 82,03

38 Комплексна дитячо/
юнацька спортивна
школа "Ринг"

вул. Львівська,
25

0,020 0,069 0,000 15,88 15,37 11,89 4,21 1,31 1,37 1,51 1,51 1,44 5,17 9,64 14,43 83,72

Загалом по Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 6 768,47 6 525,7 4 935,44 1 499,62 323,48 312,44 310,29 287,74 341,70 1 923,42 3 924,46 6 074,22 33 227,16
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1 Дошкільний
навчальний заклад
№24

вул. Козацька, 34 0,122 1,241 0,000 124,57 121,71 103,17 49,99 23,57 23,57 27,29 27,29 26,05 57,94 89,07 118,72 792,94

2 Дошкільний
навчальний заклад
№32

вул. Деміївська,
4а

0,079 0,111 0,000 63,84 61,14 47,49 15.00 2,12 2,12 2,45 2,45 2,34 18,39 38,42 57,50 313,26

3 Дошкільний
навчальний заклад
№41 "Веселка"

вул. Деміївська,
35а

0,107 0.482 0,000 94,33 91.09 73,43 28,58 9,15 9,15 10,60 10,60 10,11 34,01 61,14 86,99 519,19

4 Дошкільний
навчальний заклад
№61

вул.
Володимирська,
76

0,089 0,394 0,000 78,26 75,56 60,86 23,60 7,49 7,49 8,67 8,67 8,28 28,10 50,65 72,13 429,74

5 Дошкільний
навчальний заклад
№73

вул. Генерала
Матикіна, 5

0,026 0,000 0,000 20,33 19,38 14,76 4.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,09 11.74 18,08 93,45

6 Дошкільний
навчальний заклад
№92

вул. Горького, 4 0,024 0,000 0,000 19,01 18,13 13,81 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 10,99 16,92 87,41

7 Дошкільний
навчальний заклад №
117

вул. Гайдара,
13/19

0,084 0,218 0,000 70,68 67,92 53,55 18,52 4,14 4,14 4,79 4,79 4,57 22,40 43,84 64,27 363,62

8 Дошкільний
навчальний заклад
№118

вул. Тарасівська,
6а

0,070 0,182 0,000 58,58 56,29 44,39 15,37 3,45 3,45 4,00 4,00 3,82 18,59 36,35 53,27 301,56

9 Дошкільний
навчальний заклад
№121

вул. Велика
Китаївська, 32

0,008 0,000 0,000 5,97 5,69 4,34 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 3,45 5,31 27,45

10 Дошкільний
навчальний заклад
№129

вул.
Володимирська.
89а

0,064 0,149 0,000 53,56 51,43 40,42 13,70 2,83 2,83 3,27 3,27 3,13 16,62 33,00 48,60 272,67

11 Дошкільний
навчальний
заклад№131

вул. Деміївська,
49

0,154 0,707 0,000 136,23 131,59 106,17 41,51 13,43 13,43 15,56 15,56 14,85 49,36 88,46 125,70 751,85

12 Дошкільний
навчальний заклад
№150

вул. Дмитра
Луценка, 1За

0,164 0,448 0,000 138,32 132,97 105,02 36,67 8,50 8,50 9,85 9,85 9,40 44,29 86,09 125,91 715,38

1З Дошкільний
навчальний
заклад№157

пров.
Коломийський,
9а

0,126 0,268 0,000 104,51 100,30 78,63 26,28 5,09 5,09 5,89 5,89 5,63 31,95 64,08 94,69 528,05

14 Дошкільний
навчальний
заклад№158

вул. Микільсько/
Ботанічна. 7/9

0,083 0,238 0,000 69,98 67,29 53,25 18,79 4,53 4,53 5,24 5,24 5,00 22,66 43,71 63,77 363,99

15 Дошкільний
навчальний
заклад№182

вул. Академіка
Заболотного.
138а

0,050 0.066 0,000 40,59 38,89 30,17 9,45 1,26 1,26 1,46 1,46 1,39 11,60 24,39 36,56 198,48

16 Дошкільний
навчальний заклад
№196

вул. Дмитра
Луценка, 13

0,155 0,397 0,000 129,74 124,66 98,27 33,93 7,54 7,54 8,73 8,73 8,34 41,05 80,43 117,95 666,93

17 Дошкільний
навчальний заклад
№198

вул.
Васильківська. 10

0,119 0,414 0,000 102,34 98,57 78,55 28,81 7,87 7,87 9,11 9,11 8,70 34,56 64,84 93,68 544,01

18 Дошкільний
навчальний заклад
№221

просп
Голосіївський.
114а

0,075 0,183 0,000 63,02 60.53 47.64 16,29 3,48 3,48 4,03 4,03 3,85 19,74 38,94 57,23 322,16

19 Дошкільний
навчальний заклад
№253

вул. Горького.
108

0,111 0,425 0,000 96,49 93,02 74,41 27,86 8,07 8,07 9,34 9,34 8,92 33,32 61,60 88,55 518,99

20 Дошкільний
навчальний заклад
№262

вул. Жилянська,
84

0,074 0,189 0,000 62,06 59,62 46,99 16,20 3,58 3,58 4,15 4,15 3,96 19,61 38,45 56,41 318,76

21 Дошкільний
навчальний заклад
№285

вул. Академіка
Глушкова, 41б

0,202 1,054 0.000 181.77 175.33 142,79 57,63 20,03 20,03 23,19 23,19 22,13 68,25 119,55 168,42 1022,80

22 Дошкільний
навчальний заклад
№312

просп. Науки,
42/1

0,060 0,000 0.000 46,89 44.72 34.04 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 11,74 27,09 41,71 215,55

23 Дошкільний
навчальний заклад
№328

вул.
Бурмистенка, 5

0.099 0.081 0.000 78,51 75,06 57,83 17,30 1,53 1,53 1,77 1,77 1,69 21,40 46,47 70,35 375,21

24 Дошкільний
навчальний заклад
№340

вул.
Васильківська,
47/2

0,072 0,168 0,000 60,04 57,66 45,32 15,39 3,19 3,19 3,70 3,70 3,53 18,66 37,01 54,49 305,88

25 Дошкільний
навчальний заклад
№341

вул. Горького,
150а

0,170 0,296 0,000 139,35 133,59 104,21 33,80 5,62 5,62 6,51 6,51 6,21 41,28 84,59 125,85 693,14

26 Дошкільний
навчальний заклад
№371

вул. Льва
Толстого, 39/41

0,061 0,152 0,000 50,70 48,71 38,37 13,19 2,88 2,88 3,33 3,33 3,18 15,97 31,39 46,07 260,01

27 Дошкільний
навчальний заклад 
№ 372 "Джерельце"

вул. Академіка
Заболотного. 114а

0,480 2,424 0,000 430,41 416,16 337,37 135,01 46,06 46,06 53.34 53,34 50,91 160,06 282,09 398,35 2409,16

28 Дошкільний
навчальний заклад
№389

просп. Науки, 100 0,046 0,450 0,000 46,25 45,16 38,19 18,35 8,55 8,55 9,90 9,90 9,45 21,29 32,92 44,01 292,54

29 Дошкільний
навчальний заклад
№402

вул.
Васильківська,
39

0,111 0,150 0,000 89,55 85.76 66,57 20.92 2,86 2,86 3,31 3,31 3,16 25,67 53,82 80,63 438,42

30 Дошкільний
навчальний заклад 
№ 406

вул. Володі
Дубініна, 13

0,206 0,540 о.ооо 173,14 166,39 131,25 45,49 10,26 10,26 11,88 11.88 11,34 55,01 107,48 157,47 891,88

З1 Дошкільний
навчальний заклад
№416

вул. Андрія
Бубнова. 10а

0,080 1.064 0,000 87,16 85,62 74,19 38,94 20,21 20,21 23,40 23,40 22,34 44,76 65,02 84,32 589,57

Продовження у наступному номері



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

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з

наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд

приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент

ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001,

м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності

м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місце-
знаход-
ження

За аль-
на пло-
ща,
в.м

Запропонована
заявни ом мета
ви ористання
приміщення

Стро оренди
запропонова-
ний заявни ом

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

1.

Спеціалізоване водо осподарсь е ом нальне
підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної

адміністрації) "Київводфонд"
(02156, Мілютен а, 19, 362-19-20)

н/спо-
р да

Кр п-
сь ої,
б/н

70,08
Розміщення
ромадсь ої
вбиральні

Станом на січень 2014

2 ро и 364 дні 9,28 649,99

Апостол Андрій і його брат перво�

верховний апостол Петро походили з

галілейського міста Віфсаїди, що в

Палестині. Ця північна частина Свя�

тої Землі відзначалася родючістю та

чудовими краєвидами. В цих місцях

найбільше поширені фісташкові де�

рева та дуби. Весною квітнуть рожеві

й білі цикламени, жовті крокуси і ко�

лючий рокитник. Кущиться жимо�

лость і розлогі платани. Місцеві жи�

телі були відомі своєю щиросердніс�

тю та гостинністю. Галілеяни легко

співіснували з греками, які в більшо�

сті населяли країну, багато людей

розмовляли грецькою і навіть носили

грецькі імена. Ім'я Андрій — грецьке

і в перекладі означає "мужній". З

юних років майбутній апостол усією

душею звернувся до Бога.

Коли над Ізраїлем пролунав голос

святого пророка Предтечі й Хрести�

теля Господнього Іоанна, Андрій ра�

зом з Іоанном Богословом став його

найближчим учнем, сподіваючись в

його вченні знайти відповідь на свої

духовні запитання. Багато хто почав

думати, що, може, Іоанн Хреститель

і є довгоочікуваний Месія, але він

смиренно називав своє служіння ли�

ше звісткою про прихід Того, хто ста�

не втіленням усіх старозавітних про�

роцтв, усіх сподівань людства.

У той час Господь Ісус Христос

прийшов до Іоанна Хрестителя на

Йордан для хрещення, і той, указу�

ючи на Господа, сказав своїм

учням: "Ось Агнець Божий,

що бере на себе гріхи світу".

Почувши це, Андрій з Іоан�

ном Богословом послідува�

ли за Ісусом. Господь, по�

бачивши їх, запитав: "Що

ви шукаєте?". Вони сказа�

ли: "Учителю, де Ти жи�

веш?". "Підійдіть і по�

бачите",— відповів

Ісус, і відтоді вони

стали Його учнями.

У цей же день апостол Андрій пішов

до свого брата Симона, якого пізніше

Господь назвав Петром, тобто Ске�

лею, і сказав йому: "Ми знайшли Ме�

сію". Так Петро приєднався до учнів

Христових.

Однак апостоли не одразу присвя�

тили себе повністю апостольскому

званню. З Євангелія ми знаємо, що

брати Андрій та Симон (Петро) й

брати Іоанн та Яків повинні були на

якийсь час повернутися до своїх ро�

дин і зайнятися своєю звичною ро�

ботою — рибальством. Через декіль�

ка місяців Господь проходив повз

двох братів�рибалок, які закидали сі�

ті у Галілейське озеро. Він сказав їм

напростіші слова: "Ідіть за мною, і Я

зроблю вас ловцями людей". Вони

так і вчинили, залишивши одразу

свої човни, сіті і все своє колишнє

життя, ставши з цього дня вірними

учнями Христовими, які ніколи Йо�

го не полишали. Це були

Симон (Петро) і Андрій.

А н д р і й

п е р ш и м

повірив

у Спаси�

теля і став

Його послі�

довником, і

тому ми на�

з и в а є м о

його сьо�

г о д н і

Перво�

з в а н �

ним — з

апостолів

він був по�

к л и к а н и й

першим. Андрій

був свідком про�

повіді Ісуса

Христа, Його

чудес, що під�

т в е р д ж у в а л и

Його божество,

бачив страждан�

ня Спасителя,

Його смерть і

Воскресіння.

Після Воскре�

сіння Спасите�

ля разом з ін�

шими учнями

удостоювався

зустрічей з Ним

і був присут�

ній на Еле�

онській горі,

коли Господь, благословивши їх, під�

нісся на Небо.

Після зішестя Святого Духа апос�

толи розділили між собою за жере�

бом країни, в яких їм належало зві�

щати Благовіст. Андрію дісталися

країни, що лежать уздовж узбережжя

Понту Евксінського, тобто Чорного

моря, північна частина Балканського

півострова і Скіфія. Згідно з перека�

зами, апостол Андрій пройшов Малу

Азію, Фракію, Македонію, дійшов до

Дунаю проповідував на Таврійському

півострові, потім по Дніпру піднявся

на північ і дійшов до місця, де стоїть

нині вічно юний квітучий Київ. Тут

він зупинявся біля Київських гір на

ночівлю. Вставши вранці, він сказав

своїм учням: "Бачите гори ці? На цих

горах засяє благодать Божа, буде ве�

лике місто, і Бог спорудить багато

церков". Апостол піднявся на гори,

благословив їх і поставив хрест. В

пам'ять славного пророцтва була

споруджена на цьому місці церква

Воздвиження Чесного Хреста, замі�

нена в середині вісімнадцятого сто�

ліття прекрасним храмом, спорудже�

ним в честь Андрія Первозванного.

Помолившись, він піднявся ще ви�

ще по Дніпру і дійшов до поселень

слов'ян. Звідси апостол пройшов через

землі варягів до Риму, для проповіді, і

знову повернувся до Фракії, де в неве�

ликому селищі Візантії, майбутньому

могутньому Константинополі, засну�

вав християнську громаду і висвятив

єпископа Стахія, апостола з сімдесяти.

На своєму шляху Андрій зазнав ба�

гато скорбот і мук від язичників: його

виганяли з міст, били. У Синопі його

закидали камінням, але, залишив�

шись неушкодженим, вірний учень

Христа невпинно ніс людям Слово

Боже. За молитвами апостола, Гос�

подь здійснював чудеса. Стараннями

святого апостола Андрія споруджува�

ли християнські церкви, яким він

призначав єпископів і священство.

Повертаючись з Риму у Грецію,

апостол Адрій зупинився в місті Пат�

ри, розташованому біля Корінфської

затоки. Тут він молитвою та поклада�

ням рук зцілив від недуг багато лю�

дей. Серед них була і Максиміла,

дружина правителя, яка від щирого

серця увірувала в Христа і стала уче�

ницею апостола. Оскільки завдяки

полум'яному слову та чудесам, що

здійснив апостол, багато жителів

Патри прийняли істинну, християн�

ську віру, місцевий правитель Егеат

оскаженів і засудив Андрія до роз�

п'яття. Язичник сподівався спаплю�

жити проповідь святого, якщо при�

мусить його померти на хресті, який

прославляв апостол. Той, анітрохи не

злякавшись вироку, з радістю прий�

няв рішення правителя, і з молитвою

до Господа сам зійшов на місце

страти. Правитель Егеат велів розі�

пнути апостола так, щоб він якомога

довше страждав. Святого Андрія

прив'язали до хреста на зразок букви

X, не вбиваючи цвяхів у його руки і

ноги, щоб не сталося швидкої смерті.

Несправедливий вирок Егеата ви�

кликав в народі обурення, люди були

готові на бунт, щоб звільнити муче�

ника. Але він умовляв не перешко�

джати тому, що повинно статися, бо

тимчасові страждання приведуть йо�

го до вічної слави. І, врешті�решт,

адже він сам погодився колись піти

за Агнцем...

Два дні висячи на хресті, апостол

Андрій невпинно молився, два дні

вчив людей, які стояли поруч, життю

во Христі. Перед розлученням його

душі з тілом небесне світло осяяло

хрест Андрія, і в його блиску апостол

відійшов у вічне Царство Боже. Му�

ченицька смерть апостола Андрія

Первозванного відбулася 13 грудня

70�го року по Різдві Христовім. Мак�

симіла зняла з хреста тіло апостола і з

честю поховала його.

Кілька століть по тому, при імпера�

торі Костянтині Великому, мощі свя�

того апостола Андрія були урочисто

перенесені до Константинополя і по�

кладені в храмі Святих Апостолів по�

руч з мощами святого євангеліста

Луки і учня апостола Павла — апос�

тола Тимофія

ÐÅË²Ã²ß
Хрещатик 74 лютого 2014 року

Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

З
а літописним переказом, зафіксованим у "Повiстi
минулих лiт", першу християнську проповідь на
землях майбутньої Руси�
України проголосив

сам апостол Андрій, пер�
ший з учнів Ісуса Христа,
прозваний Первозванним.
Одна з найвідоміших вулиць Ки�
єва – Андріївський узвіз – носить
його ім'я. На узвозі височіє пам'ятка
архітектури українського бароко –
Андріївська церква. А неподалік, де
за легендою святий встановив хрест,
стоїть пам'ятник апостолу. Майже дві ти�
сячі років з київських схилів лунали сло�
ва віри в Господа та благословення зем�
лі нашої. На Україні благоговійно ставляться
до Андрія Первозванного, бо він є засновником
Української Церкви, тому що, прийнявши віру
візантійську, єпископи якої ведуть преємство від
апостола Андрія, наша церква отримала ще один
благодатний зв'язок зі святим апостолом.

Перший серед рівних
Святий апостол Андрій Первозванний вважається основоположником 
Української Церкви

Àïîñòîëà Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî çàâæäè ïî÷èòàëè íà Ðóñ³. Ó 1030 ðîö³ Âñåâîëîä ßðîñëàâè÷, ìîëîäøèé
ñèí êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, îòðèìàâ â õðåùåíí³ ³ì'ÿ Àíäð³é. Ó 1086 ðîö³ â³í çàñíóâàâ ó Êèºâ³ Àíäð³¿â-
ñüêèé ìîíàñòèð. Ó 1089 ðîö³ Ïåðåÿñëàâñüêèé ìèòðîïîëèò ªôðåì îñâÿòèâ ïîáóäîâàíèé íèì â Ïåðåÿñëàâ-
ë³ êàì'ÿíèé ñîáîð â ³ì'ÿ Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî, â ê³íö³ XI ñòîë³òòÿ â Íîâãîðîä³ áóâ ïîáóäîâàíèé õðàì â
³ì'ÿ Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî. Â öåé æå ÷àñ ïàì'ÿòü Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî áóëà âíåñåíà äî âñ³õ ðóñüêèõ êà-
ëåíäàð³â. Ç 1097 ðîêó â ðóñüê³é òðàäèö³¿ çàñâ³ä÷åí³ öåðêîâí³ ñëóæáè Àíäð³þ Ïåðâîçâàííîìó.

Ïðè ³ìïåðàòîð³ Ïåòð³ I, ùî ââàæàâ Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî ñâî¿ì ïîêðîâèòåëåì, ³ì'ÿ "õðåñòèòåëÿ çåìë³
Ðîñ³éñüêî¿" îòðèìàâ ãîëîâíèé îðäåí Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, à àíäð³¿âñüêèé õðåñò ïî÷àâ çîáðàæàòèñÿ íà ïðà-
ïîðàõ Ðîñ³éñüêîãî ôëîòó

ÄÎ ÐÅ×²
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Відповіді на сканворд 

Передплата для піль ових ате орій з достав ою азети в поштов с ринь
на місяць ....................................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........................96 рн. 00 оп.

на місяць....................................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........................336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........................144 рн. 00 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
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Температура —17°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —5°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура —12°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 4 ëþòîãî 2014 ðîêó

ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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1722 – ðîñ³éñüêèé ³ìïåðàòîð

Ïåòðî I çàòâåðäèâ "Òàáåëü ïðî ðàí-

ãè", ³ºðàðõ³÷íèé ñïèñîê äåðæàâíèõ

ñëóæáîâö³â, ùî ï³äðîçä³ëÿëèñü íà

14 êëàñ³â. Ïðè ð³âíîñò³ êëàñ³â âîºí-

íèé ÷èí ââàæàâñÿ âèùèì ïðèäâîð-

íîãî, à ïðèäâîðíèé – âèùå öè-

â³ëüíîãî; ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³, îò-

ðèìàííÿ íàãîðîä äëÿ äâîðÿíñòâà

áóëî ò³ñíî ïîâ`ÿçàíå ç îòðèìàííÿì

òîãî ÷è ³íøîãî ÷èíó. Äî îñ³á 1-2-ãî

êëàñ³â ñë³ä áóëî çâåðòàòèñü "Âàøå

Âèñîêîïðåâîñõîäèòåëüñòâî", 3-4-ãî

êëàñ³â – "Âàøå ïðåâîñõîäèòåëü-

ñòâî", 5-ãî êëàñó – "Âàøå âèñîêî-

ðîä³º", 6-8-ãî êëàñ³â – "Âàøå âèñî-

êîáëàãîðîä³º", 9-14-ãî êëàñ³â - "Âà-

øå áëàãîðîä³º". Öÿ ñèñòåìà áóëà

â³äì³íåíà â 1917 ðîö³ ï³ñëÿ Æîâ-

òíåâî¿ ðåâîëþö³¿ â Ïåòðîãðàä³. 

1789 – ó Ô³ëàäåëüô³¿ íà çàñ³äàí-

í³ âèáîðö³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè 10 ç

11-òè øòàò³â, ùî ðàòèô³êóâàëè

Êîíñòèòóö³þ ÑØÀ, îäíîãîëîñíî,

69-ìà ãîëîñàìè, áóëî îáðàíî ïåð-

øîãî ïðåçèäåíòà Ñïîëó÷åíèõ Øòà-

ò³â Àìåðèêè – íèì ñòàâ Äæîðäæ

Âàøèíãòîí, êîìàíäóþ÷èé Êîíòè-

íåíòàëüíîþ àðì³ºþ ï³ä ÷àñ â³éíè

çà íåçàëåæí³ñòü â³ä Áðèòàí³¿ ï³â-

í³÷íîàìåðèêàíñüêèõ êîëîí³é.  

1974 – Ìàî Äçåäóí ïðîãîëîñèâ

ó Êèòà¿ ïî÷àòîê "Êóëüòóðíî¿ ðå-

âîëþö³¿". 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Створенням ліків, які здатні перемогти ВІЛ�
інфекцію, вчені займаються вже не пер�
ший рік. І, здається, нарешті вони впритул

наблизилися до успішного вирішення цього пи�
тання. Епігалокатехін галат, який входить до
складу зеленого чаю, на думку науковців, пе�
решкоджає з'єднанню вірусу з імунними кліти�
нами, пише “S�info”. 

"Ця речовина зв'язує поверхневі рецептори імунних клі�

тин, – розповів один з учених. – І не дозволяє вірусу приєд�

натися до клітини, просто не залишаючи в ній вільного міс�

ця". Однак попри такі багатообіцяючі результати експерти

вважають, що ствердні висновки робити зарано. Проте зеле�

ний чай, до складу якого входить епігалокатехін галат, ціл�

ком може стати відмінним засобом профілактики ВІЛ�інфі�

кування. "Вживання зеленого чаю може знизити ризик за�

хворювання на СНІД, – стверджують експерти. – І він ціл�

ком може підсилити традиційну терапію, якщо застосовува�

тиметься разом із лікарськими препаратами". І все ж, на дум�

ку більшості медиків, таким відомим способом застереження

і профілактики ВІЛ�інфекції, як використання презервати�

вів, теж нехтувати не варто �

Зелений чай допоможе побороти СНІД

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 4 ëþòîãî

ОВНИ,�налашт�йтеся�на�братерсь���хвилю,��онтро-

люйте� свою� поведін��,� ос�іль�и� ви� схильні� до� непе-

редбач�ваних�вибри�ів,�що�може�завдати�ш�оди�реп�-

тації.�Я�що�опинилися�в��онфлі�тній�атмосфері,�ваше

завдання�–�блис��че�впоратися�з�роллю�миротворця.�

ТЕЛЬЦІ,�заб�дьте�про�шаблони�–�нині��орисним�б�де

нестандартний�по�ляд�на�речі,�насамперед�любовні.�Флір-

т�йте,�залицяйтеся,�“�адріть”�то�о,�хто�припав�до�д�ші!�

БЛИЗНЯТА,� нині� особисте�щастя� –� святая� свя-

тих!�Прям�йте�на�розважальні�заходи�та�“т�с�йтеся”

в� насолод�.� Влаштов�йте� свят�овий� феєрвер�,� де

від�лицарів�та�прихильниць�не�б�де�відбою.�

РАКИ,�вирішення��ар’єрних�проблем�б�де��спіш-

ним,�я�що�підете�на�пост�п�и,�ос�іль�и�нині�ви�пе-

реб�ваєте� в� залежності� від� запитів,� інтересів,� ре-

с�рсів� інших� людей,� а� одна� ластів�а� весни� не� ро-

бить.�Не�обмеж�йте�свої�яс�раві�фантазії��мовними

стандартами,�дайте�їм�волю�–�нехай�вир�ють,�наді-

ляючи�людей�незвичними��аз�овими�рисами.�

ЛЕВИ,� працюйте� з� любов’ю,� не� перевантаж�ючись,

поставивши� сердечні� справи� на� чільне�місце.� Створити

відч�ття�ле��ості�й�свята�допомож�ть�приємне�товариство,

ори�інальне�вбрання,�яс�равий�а�сес�ар,�ефе�тна�зачіс�а.�

ДІВИ,�для�вас�це�день�самовіддачі,��оли�треба�ство-

рити�людям�відч�ття�свята.�Заб�дьте�про�власні�заба-

�ан�и,� не� займайтеся� обридлою� роботою!� Приділіть

більше��ва�и�романтиці,�естетиці,�творчості,�захопли-

вим� е�спромтам.� За�оханим� слід� змінити� любовний

сценарій�(напри�лад,�призначити�з�стріч���незнайомо-

м��місці�або�замовити�на�вечерю�е�зотичне�меню).�

ТЕРЕЗИ�фонтан�ють�енер�ією,�одна��її�доцільно�спря-

м�вати�в�мирне�р�сло,�на�нала�одження�діало���з�дітьми,

бла�овірними,� др�зями,� освідчення� в� поч�ттях� �оханим.

Для�тих,�хто�хоче�створити�подр�жній�союз,�час�свататися.�

СКОРПІОНИ,�налашт�йтеся�на�ліричн��хвилю:�я�

�дома,� та�� і� на� роботі� вам� доцільно� розсипатися

перлами� �омпліментів,� хвалити� близь�их,� лестити

�оле�ам.� Саме� в� та�ом�� настрої� б�дь-я�а� робота

вдасться�най�раще�й�принесе�прод��тивні�рез�ль-

тати�з�відповідною�фінансовою�вина�ородою.�

СТРІЛЬЦЯМ час�розчохлити�свій�са�айда��і�вийти�на�ро-

мантичне�полювання,�зап�стивши�ам�рні�стріли.�Здобич�б�де

апетитною,�тож�при�от�йтеся�пораювати�серцем���товаристві

чарівної�особи.�А�творчим�особистостям�слід�зайнятися�хобі.�

КОЗЕРОГИ,�день�привнесе�приємн��тоніз�юч��різ-

номанітність�до�р�тинно�о�б�ття.�Прям�йте�до�ма�а-

зин�,� вибирайте� ори�інальні� подар�н�и,� оновлюйте

домашній�інтер'єр.�За�оханим�не�слід�с�а�ати�в��реч-

��,�адже���вас�ч�дові�шлюбні�с�п�тни�и,�з�я�ими�мож-

на�пізнати�море�інтимних�насолод���рідній�домівці.�

ВОДОЛІЇ,� лютий� місяць� за�ладає� ф�ндамент� для

самоствердження�на�майб�тній�рі�,�б�дьте�в��сьом��на

висоті!�Нині��охання�й�др�жба�переплет�ться�в�один

�л�бо�,� �тім,�я�що�серце�вже��имось�зайняте,�пиль-

н�йте,�аби�л��авий�не�штовхн�в���прірв��розп�сти.�

РИБИ,��армічні�сценарії,�що�нині�“про�р�ч�ються”���ва-

шом��житті,�вима�ають�а�тивної��часті�та�з�силь,�старай-

теся��армонійно�вписатися�в�хід�подій�чи�в�потрібне�спів-

товариство.�Можна�тимчасово�відмовитися�від�звично�о

стилю�і�приміряти�нов��“мас��”.�Але�ба�ато�Риб�відч�ють

себе�незатишно�в�ролі,�я�а�їм�на�даний�момент�ч�жа�
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