
Рука допомоги
Столична влада пропонує біженцям з Криму житло, 
вирішення поточних соціальних проблем

"До нас звернулося 198 осіб,

які втекли із небезпечної зони. У

більшості з них проблеми соці�

ального характеру: робота, пси�

хологічна допомога тощо. Проте

деякі люди просять і про житло.

У таких випадках ми передаємо

їх до волонтерів із різних регіонів

країни, які самі запропонували

свою допомогу. А декого із бі�

женців з Криму ми поселяємо у

санаторії "Пуща�Водиця", де

громадянам надається житло та

повне державне забезпечен�

ня",— розповіла "Хрещатику" за�

ступник директора Департамен�

ту соціальної політики Світлана

Назарченко. Саме на його базі

існує Міський координаційний

центр для допомоги біженцям із

Криму, який надає допомогу

усім, хто її потребує.

Директор санаторію "Пуща�

Водиця", що відноситься до

КП "Київпастранс", Валерій

Слуцький розповів про ситу�

ацію у закладі: "На даний мо�

мент у нас живуть 46 людей,

зокрема п'ятеро дітей. Це і

українці, і росіяни, і кримсько�

татарські родини. Вони приїха�

ли буквально упродовж остан�

ніх двох діб. Спочатку були де�

які труднощі з продуктами хар�

чування, оскільки ми не були

готові до такого потоку біжен�

ців, і державна машина ще не

запрацювала на повну потуж�

ність. Але, дякуючи простим

людям і працівникам нашого

комунального підприємства,

усе налагоджується: нам по�

стійно привозять харчі, інші

необхідні речі. Дуже дякуємо

всім". Слід зазначити, що нові

мешканці санаторію живуть у

повноцінних комфортних умо�

вах, забезпечені усім необхід�

ним. Звісно, номер на базі са�

наторію не замінить повноцін�

ної домівки, але на умови ніхто

не скаржиться. У людей є змога

деякий час спокійно пожити та

прийняти рішення про наступ�

ні дії. База відпочинку працює

тільки для них.

"У нас вже два місяці немає

роботи, та й взагалі — ситуація

зовсім незрозуміла. До того ж, я

не хочу, щоб мого сина забрали

у російську армію. Ми також не

хочемо змінювати громадян�

ство, а як знайти роботу, не ма�

ючи громадянства? Зрозуміло,

що Росія допомагати нам не бу�

де. Ми колись жили під Ки�

євом, тому сюди і вирішили по�

вернутися",— поділилася пані

Оксана, біженка із Сімферопо�

ля. Багато нових сусідів жінки

також скаржаться на те, що у

Криму панують занадто проро�

сійські погляди, люди хвилюю�

ться про безпеку своїх дітей,

вихованих у дусі українського

патріотизму. Складна ситуація

на півострові зруйнувала звич�

ний уклад життя українців, а

новий ще не побудувала. Багато

наших співвітчизників хви�

люються про власну безпеку,

своїх близьких, тому змушені

шукати притулок деінде. Свою

допомогу надають і доброволь�

ці, які пропонують прихист для

біженців. По всій Україні таких

гуманістів стає все більше.

Нагадаймо, що ще 17 березня

голова КМДА Володимир Бон�

даренко заявив, що готовий на�

дати підтримку кримчанам, які

потребуватимуть допомоги. "У

разі потреби я зроблю все, що

від мене залежить, докладу мак�

симум зусиль, щоб кримчани,

які потребуватимуть нашої до�

помоги, були прийняті нами

належним чином, підтримані

нами і захищені",— зазначив

голова КМДА. Крім того, Воло�

димир Бондаренко підтвердив

інформацію про готовність Ки�

єва прийняти близько 10 000 бі�

женців. А при потребі кількість

місць може бути збільшена.

Зауважимо, зв'язатися з Місь�

ким координаційним центром

із вирішення питань, пов'яза�

них із розміщенням та життєза�

безпеченням мешканців Авто�

номної Республіки Крим, які

виявлять бажання прибути до

столиці у зв'язку з нестабільною

ситуацією в регіоні, можна за

телефонами: (044) 497�57�15;

(044) 404�33�20

Нині санаторії "П ща-Водиця" меш ають 46 біженців з Крим , зо рема п`ятеро дітей. Це і раїнці, і росіяни, і римсь о-татарсь і родини, я им
столична влада надала прит ло , забезпечила харч ванням

Українську столицю відвідала
делегація з Лейпцига

Öèìè âèõ³äíèìè äî Êèºâà ç äâîäåííèì â³-
çèòîì ïðèáóëà îô³ö³éíà äåëåãàö³ÿ ç Ëåéïöè-
ãà íà ÷îë³ ç ìåðîì ì³ñòà Áóðêõàðäîì Þíãîì.
Òîãî æ äíÿ ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç ãîëîâîþ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäè-
ìèðîì Áîíäàðåíêîì ÷ëåíè äåëåãàö³¿ ó ñóïðî-
âîä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Áîã-
äàíà Äóáàñà â³äâ³äàëè Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³.

Ãîñò³ íåôîðìàëüíî ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ó÷àñíè-
êàìè ªâðîìàéäàíó, îãëÿíóëè ì³ñöÿ ³ñòîðè÷íèõ
òà âîäíî÷àñ òðàã³÷íèõ ïîä³é, ïîêëàëè â³íîê ³
êâ³òè çàãèáëèì íà âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é.

"Ìåð ì³ñòà-ïîáðàòèìà Ëåéïöèãà, ç ÿêèì
ìè äðóæèìî ïîíàä 50 ðîê³â, ïðè¿õàâ â³ääàòè
øàíó ³ ÷åñòü ãåðîÿì Íåáåñíî¿ ñîòí³ ³ áîðîòü-
á³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó çà ã³äíå ìàéáóòíº, çà
ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³",— ñêàçàâ Áîãäàí Äó-
áàñ.

Ó ñâîþ ÷åðãó ïàí Áóðêõàðä Þíã çàçíà÷èâ:
äåëåãàö³ÿ ïðèáóëà äî Êèºâà, àáè çàñâ³ä÷èòè,
ùî ïðîòÿãîì óñüîãî öüîãî íåëåãêîãî äëÿ
Óêðà¿íè òà ¿¿ ñòîëèö³ ÷àñó Ëåéïöèã òà êåð³â-
íèöòâî ì³ñòà ñï³â÷óâàëî ³ ïîäóìêè áóëî ðà-
çîì ç óêðà¿íñüêèì íàðîäîì. ×ëåíè äåëåãàö³¿
áóëè ãëèáîêî âðàæåí³ ò³ºþ ìóæí³ñòþ òà ñè-
ëîþ, ÿêó ïðîÿâèëè ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ó áî-
ðîòüá³ çà ñâîáîäó.

Íàãàäàºìî, ùî Êè¿â òà Ëåéïöèã — ì³ñòà-
ïîáðàòèìè, ÿê³ îñü óæå ïîíàä 50 ðîê³â ï³ä-
òðèìóþòü äðóæí³ ñòîñóíêè, îáì³íþþòüñÿ äî-
ñâ³äîì ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà, íàóêè
òà êóëüòóðè

Киянам повернуть 6 га землі 
на Чоколівці

Ïðîêóðàòóðà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó çà-
ÿâèëà ïîçîâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó òà âèìà-
ãàº ïîâåðíóòè ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ ìàéæå 6 ãà
çåìë³ íà ×îêîë³âö³ âàðò³ñòþ 15 ìëí ãðí.

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â ïðåñ-ñëóæá³
Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïðîêóðàòóðè, ïåðåâ³ðêîþ
âñòàíîâëåíî, ùî âêàçàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïî âóëèö³ Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ Êè¿âðàäà ó
2006 ðîö³ ïåðåäàëà â îðåíäó äåðæàâíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè. Ïîïðè òå, ùî òåðì³í äîãîâîðó çàê³í÷èâñÿ
ùå ó 2011 ðîö³, áóä³âíèöòâî íà çàçíà÷åí³é òå-
ðèòîð³¿ äîñ³ íå ðîçïî÷àòî, à ñàìà çåìåëüíà ä³-
ëÿíêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì. Êð³ì òîãî, òîâàðèñòâî ñèñòåìà-
òè÷íî íå ñïëà÷óº îðåíäíó ïëàòó çà êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì çàáîðãóâàëî äî
áþäæåòó ïîíàä 2 ìëí ãðí. Ó ïîçîâ³ ïðîêóðà-
òóðà âèìàãàº çîáîâ’ÿçàòè ï³äïðèºìñòâî ïî-
âåðíóòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ñï³ðíó ä³-
ëÿíêó, ïðèâ³âøè ¿¿ ó íàëåæíèé ñòàí

Навесні київзеленбудівці
висадять майже 5 тисяч дерев

ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä" ï³ä ÷àñ äâîì³ñÿ÷íèêà ç
áëàãîóñòðîþ, ùî òðèâàº â ñòîëèö³ ç 24 áåðåç-
íÿ äî 8 òðàâíÿ, âèñàäèòü áëèçüêî 5 òèñÿ÷ äå-
ðåâ. Òàê, çà ³íôîðìàö³ºþ êîìóíàëüíîãî îá'-
ºäíàííÿ, 2670 ðîñëèí ïëàíóþòü âèñàäèòè íà
âóëèöÿõ ßëòèíñüê³é, Ðàäóíñüê³é, áóëüâàð³
Ëåïñå, ïðîñïåêò³ Ïðàâäè. Òàêîæ ïàðê Ïàðòè-
çàíñüêî¿ ñëàâè ïîïîâíèòüñÿ ïîíàä 2 òèñÿ÷à-
ìè ñ³ÿíö³â ñîñíè, ùî áóëè âèðîùåí³ íà ïëàí-
òàö³ÿõ ñòîëè÷íèõ ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâ.
Ùå 2 òèñÿ÷³ äåðåâ, ÿê ïîâ³äîìèëè çåëåíáóä³â-
ö³, áóäóòü âèñàäæåí³ çà ìåöåíàòñüê³ êîøòè,
çîêðåìà, íà ïðîñïåêò³ Îáîëîíñüêîìó. Êð³ì
òîãî, ïðàö³âíèêè çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ïëà-
íóþòü îíîâèòè åëåìåíòè áëàãîóñòðîþ â ïàð-
êàõ òà ñêâåðàõ ì³ñòà: áóäóòü â³äðåìîíòîâàí³
òà ïîôàðáîâàí³ 12 ñïîðòèâíèõ òà 42 äèòÿ÷³
ìàéäàí÷èêè, à ïàðêè "Ñèðåöüêèé" òà "Âåñåë-
êà" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ïîïîâíÿòüñÿ
äâîìà íîâåíüêèìè äèòÿ÷èìè ìàéäàí÷èêà-
ìè
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Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

О
станні події у Криму змусили деяких гро�
мадян покинути свої домівки та у пошуках
безпечного місця вирушити на материкову
частину України. Київ теж не залишився

осторонь і створив Міський координаційний центр
для допомоги біженцям із півострова, тимчасово
поселивши їх у Пущі�Водиці. Наразі пересічні меш�
канці столиці також не залишаються байдужими та
допомагають приїжджим кримчанам.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 30 (1299)

СЕРЕДА,
26 березня
2014 року

Хрещатик 2 26 березня 2014 року

Про надання дозволу на передачу необоротних активів 
та зменшення статутного капіталу комунального підприємства

"Інформатика" виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 51/9639 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 78, 136 Господарського ко


дексу України, враховуючи рішення Київської міської ради від 10.11.2011 № 607/6843 "Про внесення змін до
рішення Київради від 23.06.2011 № 291/5678 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та ус

танов, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери
управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації", розпорядження виконавчого ор

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.02.2012 № 328 "Про затвер

дження статуту комунального підприємства "Інформатика" виконавчого органу Київської міської ради (Ки

ївської міської державної адміністрації)", враховуючи звернення Солом'янської районної в місті Києві дер

жавної адміністрації від 18 лютого 2013 року № 108
1831/01 та акт обстеження майна, яке передано до сфе

ри управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації та закріплене на праві госпо

дарського відання за КП "Інформатика", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери правління Со-
лом'янсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації необоротні а тиви з ідно з до-
дат ом 1 до цьо о рішення.
2. Солом'янсь ій районній в місті Києві

державній адміністрації визначити балансо-
трим вача необоротних а тивів, зазначених
п н ті 1 цьо о рішення.
3. Зменшити стат тний апітал ом наль-

но о підприємства "Інформати а" ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) на 151968,09
(сто п'ятдесят одн тисяч дев'ятсот шістде-
сят вісім ривень 09 оп.) за рах но майна,

зазначено о додат 2 до цьо о рішення.
4. Ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь ій місь ій державній адміністрації)
забезпечити внесення відповідних змін до
стат т ом нально о підприємства "Інфор-
мати а" ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції).
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато 1
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 02.10.2013 ро № 51/9639

ПЕРЕЛІК
необоротних активів, які передаються до сфери управління Солом'янської

районної в місті Києві державної адміністрації
Назва необоротних

активів
Інв. номер Дата вводу в

експлуатацію
Первісна

вартість, грн
Знос, грн Залишкова

вартість, грн 

Батарея акумуляторів 117 30.09.2008 11282,40 3134,00 8148,40

Блок безперебійного
живлення

99/1 08.06.2006 1332,50 572,25 760,25

Блок безперебійного
живлення

99/2 шт. 08.06.2006 9978,67 4285,44 5693,23

Оптовол. канал зв'язку 132 30.09.2008 16000,00 2666,70 13333,30

Система електроживлення
(сервер)

138 30.09.2008 6519,00 1358,10 5160,90

Патчкорд дуплекс 145/2 шт. 31.12.2009 925,00 256,90 668,10

Програмний продукт 142 30.09.2009 14718,03 6132,50 8585,53

Heat/vent UFESA TV 3601 78 58 20.11.2002 181,67 132,48 49,19

Капітальні роботи по
реконструкції приміщення

178 30.09.2008 96869,19 25122,25 71746,94

РАЗОМ: 157806,46 43660,62 114145,84

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато 2
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 02.10.2013 ро № 51/9639

ПЕРЕЛІК
необоротних активів, за рахунок яких зменшується статутний капітал

комунального підприємства "Інформатика" виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Назва необоротних активів Інв. номер Дата вводу в
експлуатацію

Первісна
вартість, 

грн

Первісна
вартість з ПДВ,

грн

Батарея акумуляторів 117 30.09.2008 11282,40 13538,88

Блок безперебійного живлення 99/1 08.06.2006 1332,50 1599,00

Оптовол. канал зв'язку 132 30.09.2008 16000,00 19200,00

Система електроживлення (сервер) 138 30.09.2008 6519,00 7822,80

Капітальні роботи по реконструкції
приміщення

178 30.09.2008 91506,17 109807,41

РАЗОМ: 126640,07 151968,09

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Про дозвіл комунальному підприємству
"Київжитлоспецексплуатація" на списання боргу з орендних

платежів Київському міському та районним у місті Києві
військовим комісаріатам Міністерства оборони України

Рішення Київської міської ради № 17/9605 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про

місцеве самоврядування в Україні", враховуючи лист Департаменту комунальної власності м. Києва від 17
травня 2013 року № 062/8/10
4776 та рішення постійної комісії Київради з питань власності від 29 травня
2013 року (протокол № 150), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити ом нальном підприємств
"Київжитлоспеце спл атація" списати бор и
з орендних платежів с мі 5608709,13 рн,
том числі з орендної плати — 4426584,78
рн, е спл атаційних витрат — 1069264,50
рн, відш од вання подат на землю —
112859,85 рн, станом на 31 травня 2013 ро-

Київсь ом місь ом та районним місті
Києві війсь овим омісаріатам Міністерства
оборони У раїни з ідно з додат ом за рах -
но зменшення протя ом 2013 ро відрах -

вань 50 відсот ів с ми надходжень від орен-
ди нер хомо о та іншо о індивід ально виз-
начено о майна ом нальної власності тери-
торіальної ромади міста Києва до за ально-
о фонд бюджет міста Києва.
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

02.10.2013 ро № 17/9605

Перелік підрозділів Київського міського та районних 
у м. Києві військових комісаріатів Міністерства оборони України, 

які мають борг з орендних платежів перед КП
"Київжитлоспецексплуатація" станом на 31 травня 2013 року

№
п/
п

Адреса Назва орендаря № дого-
вору

оренди

Орендо

вана

площа
(кв. м)

Борг по
орендній

платі (грн)

Борг по
експлуа

таційних
витратах

(грн)

Борг по
відшко

дуванню
податку

на землю
(грн)

Загальний
борг (грн)

1 Бориспільська, 26*
а, літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

833 2623,30 2,40 54732,93 407,29 55142,62

2 Бориспільська, 26*
а, літер А

Дарницький
районний у м.
Києві військовий
комісаріат

02/0913 0,00 340769,34 0,00 0,00 340769,34

3 Волкова
Космонавта, 2*а,
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

830 1402,60 2,40 30759,89 365,08 31127,37

4 Волкова
Космонавта, 2*а,
літер А

Деснянський
районний в м.
Києві військовий
комісаріат

03/0376 0,00 165169,13 0,00 0,00 165169,13

5 Гавро Лайоша, 16а,
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

05/3756 739,50 41952,16 0,00 0,00 41952,16

6 Зрошувальна, 17,
літер Н

Київський
міський
військовий
комісаріат

831 3076,50 2,40 79496,42 184,24 79683,06

7 Зрошувальна, 17,
літер Н

Київський
міський
військовий
комісаріат

9/1321 0,00 0,00 650753,37 0,00 650753,37

8 Іскрівська, 5*а,
літер А

Солом'янський
районний в м.
Києві військовий
комісаріат

09029 898,90 110350,82 0,00 0,00 110350,82

9 Іскрівська, 5*а,
літер А

Солом'янський
районний в м.
Києві військовий
комісаріат

09046 26,70 597,19 0,00 0,00 597,19

10 Каменєва
Командарма, 1,
літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

834 1609,50 2,40 34587,08 1230,23 35819,71

11 Каменєва
Командарма, 1,
літер А

Печерсько*
Голосіївський
об'єднаний
районний у м.
Києві військовий
комісаріат

06/2222 0,00 349291,37 0,00 0,00 349291,37

12 Лебедєва Миколи,
14*а, літер А

Київський
міський
військовий
комісаріат

829 1610,50 2,40 63804,34 439,50 64246,24

13 Лебедєва Миколи,
14*а, літер А

Дніпровський
районний у м.
Києві військовий
комісаріат

04/3271 0,00 1944986,85 0,00 0,00 1944986,85

14 Малиновського
Маршала, 10, літер
А

Оболонський
районний у м.
Києві військовий
комісаріат

05/2179 0,00 118302,38 0,00 0,00 118302,38

15 Малиновського
Маршала, 10, літер
А

Оболонський
районний у м.
Києві військовий
комісаріат

05034 0,00 4277,55 0,00 0,00 4277,55



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 326 березня 2014 року

16
Оніскевича
Григорія, 1, 
літер А

Київський міський
військовий
комісаріат

836 1797,50 2,40 38412,93 87243,29 125658,62

17
Оніскевича
Григорія, 1, 
літер А

Святошинський
районний у м. Києві
військовий
комісаріат

08048 0,00 18910,22 0,00 0,00 18910,22

18
Оніскевича
Григорія, 1, 
літер А

Святошинський
районний у м. Києві
військовий
комісаріат

08/2025 0,00 322244,30 0,00 0,00 322244,30

19
Оніскевича
Григорія, 1, 
літер Б

Святошинський
районний у м. Києві
військовий
комісаріат

08049 0,00 992,12 0,00 0,00 992,12

20
Сагайдачного
Петра, 20/2, 
літер А

Подільський
районний у м. Києві
військовий
комісаріат

07/1806 0,00 65866,20 0,00 0,00 65866,20

21
Сагайдачного
Петра, 20/2, 
літер Б

Подільський
районний у м. Києві
військовий
комісаріат

07/1805 0,00 21451,27 0,00 0,00 21451,27

22
Шамрила
Тимофія, 19, 
літер А

Київський міський
військовий
комісаріат

835 2884,30 2,40 62063,44 262,71 62328,55

23
Шамрила
Тимофія, 19, 
літер А

Київський міський
військовий
комісаріат

10/3088 0,00 267594,01 16873,66 0,00 284467,67

24
Щербакова/Са*
лютна, 54/2, 
літер А

Київський міський
військовий
комісаріат

832 1687,60 2,40 37780,44 22727,51 60510,35

25
Щербакова/Са*
лютна, 54/2, 
літер А

Шевченківський
районний у м. Києві
військовий
комісаріат

10/0932 0,00 653810,67 0,00 0,00 653810,67

ВСЬОГО 41657,90 4426584,78 1069264,50 112859,85 5608709,13

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва комплектів приладів 

для вимірювання фізичних та хімічних величин 
(сучасні технічні засоби навчання 

з природно
математичних і технологічних дисциплін)
Рішення Київської міської ради № 36/9624 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 25 травня 2011 року № 196/5583 "Про
затвердження Програми "Освіта Києва. 2011 
 2015 рр.", враховуючи звернення Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту (лист від 16 листопада 2012 року № 08/1378), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва омпле ти
приладів для вимірювання фізичних та хіміч-
них величин (с часні технічні засоби навчан-
ня з природно-математичних і техноло ічних
дисциплін) в іль ості 18 омпле тів за аль-
ною вартістю 252540,00 рн. та передати їх
до сфери правлінь Святошинсь ої, Шевчен-
івсь ої, Печерсь ої, Солом'янсь ої та Дніп-
ровсь ої районних в місті Києві державних
адміністрацій з ідно з перелі ами, зазначе-
ними додат ах 1 та 2 до цьо о рішення.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) спільно з Департаментом освіти і на и,
молоді та спорт ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) та районними в місті Києві
державними адміністраціями в становлено-
м поряд здійснити передач майна з ідно
з п н том 1 цьо о рішення.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Додато 1
до рішення Київради

від 02.10.2013 ро № 36/9624

Перелік 
комплектів приладів для вимірювання фізичних та хімічних величин

(сучасні технічні засоби навчання з природно
математичних і
технологічних дисциплін), що зараховуються до комунальної власності

територіальної громади міста Києва
№
п/п

Назва (найме

нування) майна

Дата
введення 
в експлу

атацію

К
ть,
комплект

Первісна вартість
за одиницю, грн.

Первісна
вартість,
всього, грн.

Знос,
грн.

Залишкова
вартість,
всього, грн.

1 Комплект приладів для
вимірювання фізичних
та хімічних величин 
(у складі комплекту 
4 робочих місця учня)

* 18 14030,00 252540,00 * 252540,00

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Додато 2
до рішення Київради

від 02.10.2013 ро № 36/9624

Перелік
комплектів приладів для вимірювання фізичних та хімічних величин

(сучасні технічні засоби навчання з природно
математичних 
і технологічних дисциплін), що передаються до сфери управлінь

Святошинської, Шевченківської, Печерської, 
Солом'янської та Дніпровської районних в місті Києві державних

адміністрацій та знаходяться на балансі Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
№

п/п
Назва (найменування) майна Дата

введення в
експлуатацію

К
ть,
шт.

Первісна
вартість, за
одиницю,

грн.

Первісна
вартість,
всього,

грн.

Знос,
грн.

Залишко

ва вар


тість,
всього,

грн.

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

1.1 Комплект приладів для
вимірювання фізичних та хімічних
величин (у складі комплекту 4
робочих місця учня)

* 3 14030,00 42090,00 * 42090,00

Всього: 3 42090,00 42090,00

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

2.1 Комплект приладів для
вимірювання фізичних та хімічних
величин (у складі комплекту 4
робочих місця учня)

* 4 14030,00 56120,00 * 56120,00

Всього: 4 56120,00 56120,00

3. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

3.1 Комплект приладів для
вимірювання фізичних та хімічних
величин (у складі комплекту 4
робочих місця учня)

* 4 14030,00 56120,00 * 56120,00

Всього: 4 56120,00 56120,00

4. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

4.1 Комплект приладів для
вимірювання фізичних та хімічних
величин (у складі комплекту 4
робочих місця учня)

* 3 14030,00 42090,00 * 42090,00

Всього: 3 42090,00 42090,00

5. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

5.1 Комплект приладів для
вимірювання фізичних та хімічних
величин (у складі комплекту 4
робочих місця учня)

* 4 14030,00 56120,00 * 56120,00

Всього: 4 56120,00 56120,00

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Про відмову у передачі земельної ділянки у власність 
громадянці Яковенко Ользі Антонівні для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд, для ведення садівництва та для ведення особистого 

селянського господарства на вул. Совській, 7 
у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 107/9695 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши заяву громадянки Яковенко Ольги Антонівни від 20.01.2012 про приватизацію земельної ді


лянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,10
га, для ведення садівництва 
 площею 0,12 га та для ведення особистого селянського господарства 
 площею
0,0444 га на вул. Совській, 7 у Солом'янському районі м. Києва, на виконання постанови Київського апеля

ційного адміністративного суду від 05.12.2012 у справі № 2а
5622/12/2670, враховуючи те, що громадянкою
до заяви не подані документи, передбачені частиною другою статті 15 Тимчасового порядку передачі (на

дання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 15.07.2004 № 457/1867, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден

ня садівництва не розроблено, а також те, що Генеральним планом міста Києва та проектом планування йо

го приміської зони на період до 2020 року, затвердженими рішенням Київської міської ради від 28.03.2002
№ 370/1804, використання земель у місті Києві для ведення особистого селянського господарства не перед

бачено, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити передачі ромадянці Я овен-
о Ользі Антонівні земельної ділян и за аль-
ною площею 0,2644 а приватн власність
на в л. Совсь ій, 7 Солом'янсь ом районі
м. Києва (справа А-20623), в том числі:
- площею 0,10 а - для б дівництва та об-

сл ов вання житлово о б дин , осподар-
сь их б дівель і спор д;
- площею 0,12 а - для ведення садівниц-

тва;

- площею 0,0444 а - для ведення особис-
то о селянсь о о осподарства.
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради 

Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю "Фірма Укрторг" на просп.
Академіка Глушкова, 9
б для будівництва, експлуатації та

обслуговування житлового комплексу з приміщеннями
соціально
громадського призначення та паркінгом

Рішення Київської міської ради № 94/9682 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма Укрторг" на просп. Академіка
Глушкова, 9
б та додані документи, враховуючи невідповідність заявленої ініціативи містобудівній
документації (висновок Головного управління містобудування та архітектури від 04.10.2012 № 13047/0/18

3/27
12), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити наданні дозвол на розроб-
лення прое т земле строю щодо відведення
земельної ділян и товариств з обмеженою
відповідальністю "Фірма У ртор " на просп.
А адемі а Гл ш ова, 9-б орієнтовною пло-
щею 1,7445 а (земельна ділян а ом нальної
власності територіальної ромади міста Киє-
ва) в дов остро ов оренд на 15 ро ів для
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання

житлово о омпле с з приміщеннями соці-
ально- ромадсь о о призначення та пар ін-
ом (К-20063).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 26 березня 2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про затвердження Регламенту Управління (центру) 

надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 278 від 24 березня 2014 року

Відповідно до законів України “Про адміністративні послуги”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 01 серп

ня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”,
від 20 лютого 2013 року № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністратив

них послуг”, рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 338/9395 “Про утворення центрів на

дання адміністративних послуг у місті Києві”, з метою забезпечення діяльності у місті Києві Управління
(центру) надання адміністративних послуг:

1. Затвердити Ре ламент Управління (цен-
тр ) надання адміністративних посл апара-
т ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
що додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко

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

(Київсь ої місь ої державної адмінстрації)
24.03.2014 № 278

Регламент
Управління (центру) надання адміністративних послуг 

апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

За альна частина
1. Цей Ре ламент визначає порядо ор ані-

зації роботи Управління (центр ) надання ад-
міністративних посл апарат ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) (далі — Центр),
порядо дій адміністраторів Центр та їх
взаємодії із с б’є тами надання адміністра-
тивних посл .
2. У цьом Ре ламенті терміни вживаються
значеннях, визначених За оном У раїни

“Про адміністративні посл и”.
3. Надання адміністративних посл Цен-

трі здійснюється з дотриманням та их прин-
ципів:
верховенства права, том числі за онно-

сті та юридичної визначеності;
стабільності;
рівності перед за оном;
від ритості та прозорості;
оперативності та своєчасності;
дост пності інформації про надання адмі-

ністративних посл ;
захищеності персональних даних;
раціональної мінімізації іль ості до мен-

тів та процед рних дій, що вима аються для
отримання адміністративних посл ;
не передженості та справедливості;
дост пності та зр чності для с б’є тів

звернення.
4. Центр своїй діяльності ер ється Консти-

т цією та за онами У раїни, а тами Президен-
та У раїни і Кабінет Міністрів У раїни, а тами
центральних та місцевих ор анів ви онавчої
влади, ор анів місцево о самовряд вання, по-
ложенням про Центр, затвердженим в станов-
леном поряд , та цим Ре ламентом.
Вимо и до приміщення, в я ом розміщ є-

ться Центр
5. Центр розміщено за адресою: Дніпров-

сь а набережна, 19-б, м. Київ, 02081.
На вході до приміщення (б дівлі) розміще-

но інформаційн вивіс з наймен ванням
Центр , рафі ом йо о роботи та рафі ом
прийом с б’є тів звернень.
Графі роботи Центр :
понеділо — з 09:00 до 18:00;
вівторо — з 09:00 до 20:00;
середа — з 09:00 до 18:00;
четвер — з 09:00 до 20:00;
п’ятниця — з 09:00 до 16:45;
с бота — з 09:00 до 18:00.
Прийом с б’є тів звернень Центрі прово-

диться шість днів на тиждень та не менше се-
ми один на день без перерви на обід і є за-
альним (єдиним) для всіх адміністративних
посл , що надаються через Центр. Центр
два дні на тиждень (вівторо , четвер) прово-
дить прийом с б’є тів звернень до 20:00 та в
с бот — до 16:00.

Вхід до Центр облаштовано панд сами
для осіб з обмеженими фізичними можли-
востями.
На приле лій до Центр території передба-

чено місце для безоплатної стоян и автомо-
більно о транспорт с б’є тів звернення. На
приле лих в лицях розміщено по ажчи и із
зазначенням місця розташ вання Центр .
6. Приміщення Центр поділено на від ри-

т та за рит частини.
У від ритій частині працівни и Центр про-

водять прийом, онс льт вання, інформ ван-
ня та обсл ов вання с б’є тів звернення.
С б’є ти звернення мають безпереш одний
дост п до цієї частини Центр .
Від рита частина в лючає:
се тор прийом ;
се тор інформ вання;
се тор очі вання;
се тор обсл ов вання.
Від рита частина розміщена на першом та

др ом поверхах б дівлі.
За рита частина призначена ви лючно для

опрацювання до ментів, пошти, надання
онс льтацій з ви ористанням телефонно о
зв’яз , а та ож збереження до ментів,
справ, ж рналів облі /реєстрації (розміщен-
ня архів ).
Вхід до за ритої частини Центр с б’є там

звернення забороняється.
За рита частина розміщена на о ремих від

від ритої частини поверхах.
7. Се тор прийом облаштовано при вході

до приміщення Центр . У ньом проводиться
за альне інформ вання та онс льт вання
с б’є тів звернення з питань роботи Центр .
8. Се тор інформ вання творено з метою

ознайомлення с б’є тів звернення з поряд-
ом та мовами надання адміністративних
посл .
У се торі інформ вання розміщено інфор-

маційні стенди, а та ож інформаційні терміна-
ли в зр чном для пере ляд місці, що містять
а т альн , вичерпн інформацію, необхідн
для одержання адміністративних посл .
Се тор інформ вання омпле товано сто-

лами, стільцями, телефонами, фа симільни-
ми апаратами та забезпечено анцелярсь и-
ми товарами для заповнення с б’є тами
звернення необхідних до ментів.
9. Се тор очі вання розміщено в просто-

ром приміщенні та забезпечено в достатній
іль ості стільцями, ріслами тощо.
Се тор очі вання обладнано автоматизо-

ваною системою ер вання чер ою, систе-
мою зв ово о інформ вання осіб похило о
ві та тих, що мають проблеми із зором.
10. Се тор обсл ов вання облаштовано за

принципом від ритості розміщення робочих
місць. Кожне робоче місце для прийом с б’-

є тів звернення має інформаційн таблич із
зазначенням номера місця, прізвища, імені,
по бать ові та посади адміністратора Центр .
11. Площа се торів очі вання та обсл о-

в вання є достатньою для забезпечення
зр чних і омфортних мов для прийом с б’-
є тів звернення та роботи адміністраторів
Центр .
12. На інформаційних стендах та інформа-

ційних терміналах розміщено інформацію
про:
наймен вання Центр , йо о місце розташ -

вання, номери телефонів для довідо , фа с ,
адрес веб-сайт , еле тронної пошти;

рафі роботи Центр (прийомні дні та о-
дини, вихідні дні);
перелі адміністративних посл , я і на-

даються через Центр, та відповідні інформа-
ційні арт и адміністративних посл ;
стро и надання адміністративних посл ;
блан и заяв та інших до ментів, необхід-

них для звернення за отриманням адмініс-
тративних посл , а та ож зраз и їх запов-
нення;
платіжні ре візити для оплати платних ад-

міністративних посл ;
с п тні посл и, я і надаються в приміщен-

ні Центр ;
прізвище, ім’я, по бать ові ерівни а Цен-

тр , онта тні телефони, адрес еле тронної
пошти;

орист вання інформаційними термінала-
ми;

орист вання автоматизованою системою
ер вання чер ою;
положення про Центр;
Ре ламент Центр .
13. Перелі адміністративних посл , я і

надаються через Центр, розміщено дост п-
ном та зр чном для с б’є тів звернення
місці, зо рема на інформаційном терміналі.
Адміністративні посл и в перелі р п ють-
ся за моделлю життєвих сит ацій с б’є тів
звернення та сферами правовідносин (за о-
нодавства), а та ож с б’є тами надання адмі-
ністративних посл .
14. Блан и заяв, необхідні для замовлення

адміністративних посл , розміщено се то-
рі інформ вання на стендах-на опич вачах та
стелажах із вільним дост пом до них с б’є -
тів звернення.
15. Особам з обмеженими фізичними мож-

ливостями забезпеч ється вільний дост п до
інформації, зазначеної в цьом розділі, шля-
хом розміщення б летів, інформаційних лис-
тів на стендах, інших необхідних матеріалів,
надр ованих шрифтом Брайля. На інформа-
ційних терміналах розміщ ється олосова ін-
формація та відеоінформація, а та ож здій-
снюється інформ вання іншими способами,
я і є зр чними для осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями.
16. На основі з оджених рішень із с б’є -

тами надання адміністративних посл Цен-
трі мож ть надаватися адміністративні посл -
и безпосередньо та ими с б’є тами.
Інформаційна та техноло ічна арт и адмі-

ністративних посл
17. Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь а місь а державна адміністрація),
а та ож ерівни Центр вносять с б’є тові
надання адміністративної посл и пропозиції
щодо необхідності внесення змін до затвер-
джених інформаційних та техноло ічних ар-
то адміністративних посл (зо рема для до-
ментів дозвільно о хара тер сфері ос-

подарсь ої діяльності).
18. У разі внесення змін до за онодавства

щодо надання адміністративної посл и
с б’є т її надання своєчасно інформ є про
це ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь місь державн адміністрацію), а
та ож ерівни а Центр , от є пропозиції
щодо внесення змін до інформаційних
та/або техноло ічних арто з ідно із за о-
нодавством.
Робота інформаційно о підрозділ Центр
19. Для надання допомо и с б’є там звер-

нення орист ванні інформаційними термі-
налами та автоматизованою системою ер -
вання чер ою, онс льт вання із за альних

питань ор анізації роботи Центр та поряд
прийом с б’є тів звернення Центрі творе-
но інформаційний підрозділ.
Інформаційний підрозділ Центр та ож:
інформ є за сним лопотанням с б’є та

звернення про належність пор шено о ним
питання до омпетенції Центр ;

онс льт є с б’є тів звернення щодо по-
ряд внесення плати (адміністративно о
збор ) за надання платних адміністративних
посл , надає інформацію про платіжні ре ві-
зити для сплати адміністративно о збор ;
надає інш інформацію та допомо , необ-

хідні с б’є там звернення до прийом їх адмі-
ністратором.
20. Центр створює та забезпеч є робот

веб-сайт , де розміщ ється інформація, за-
значена в п н ті 12 цьо о Ре ламент , а та-
ож відомості про місце розташ вання Цен-
тр , найближчі з пин и ромадсь о о транс-
порт , під’їзні шляхи, місця пар вання, інша
орисна для с б’є тів звернення інформація.
21. Інформація, я а розміщ ється в примі-

щенні Центр (зо рема на інформаційних
терміналах) та на веб-сайті, є а т альною і
повною.
Інформація на веб-сайті Центр є зр чною

для пош та опіювання.
22. С б’є там звернення, я і зверн лися до

Центр з ви ористанням засобів теле ом ні-
аційно о зв’яз (телефон , еле тронної по-
шти, інших засобів зв’яз ), забезпеч ється
можливість отримання інформації про надан-
ня адміністративних посл Центром спосіб,
анало ічний способ звернення.
Кер вання чер ою в Центрі
23. З метою забезпечення зр чності та

оперативності обсл ов вання с б’є тів
звернення Центрі вживаються заходи для
запобі ання творенню чер и, а разі її тво-
рення — для ер вання чер ою.
24. У Центрі запроваджено автоматизо-

ван систем ер вання чер ою. С б’є т
звернення для прийом адміністратором
Центр реєстр ється за допомо ою термі-
нала в та ій системі, отрим є відповідний
номер черзі та очі є на прийом. Автома-
тизована система ер вання чер ою перед-
бачає персоніфі ован реєстрацію с б’є та
звернення (із зазначенням йо о прізвища
та імені).
25. У Центрі проводиться попередній запис

с б’є тів звернення на прийом до адміністра-
тора на визначен дат та час. Попередній
запис може проводитися шляхом особисто о
звернення до Центр або еле тронної реєс-
трації на веб-сайті Центр . Прийом с б’є тів
звернення, я і зареєстр валися шляхом по-
передньо о запис , проводиться визначені
ерівни ом Центр одини.
26. Центр може здійснювати ер вання

чер ою в інший спосіб, арант ючи дотри-
мання принцип рівності с б’є тів звернення.
Прийняття заяви та інших до ментів

Центрі
27. Прийняття від с б’є та звернення заяви

та інших до ментів, необхідних для надання
адміністративної посл и (далі — вхідний па-
ет до ментів), та повернення до ментів з
рез льтатом надання адміністративної посл -
и (далі — вихідний па ет до ментів) здій-
снюється ви лючно в Центрі.
28. Прийняття від с б’є тів осподарюван-

ня заяви про видач до ментів дозвільно о
хара тер та до ментів, що додаються до
неї, де ларації відповідності матеріально-тех-
нічної бази вимо ам за онодавства, видача
(переоформлення, видача д блі атів, ан лю-
вання) до ментів дозвільно о хара тер ,
оформлених ре іональними та місцевими до-
звільними ор анами, та зареєстрованих де-
ларацій здійснюються відповідно до За он
У раїни “Про дозвільн систем сфері ос-
подарсь ої діяльності”.
29. С б’є т звернення має право подати

вхідний па ет до ментів Центрі особисто,
через повноважено о представни а, наді-
слати йо о поштою (ре омендованим листом
з описом в ладення) або в передбачених за-
оном випад ах за допомо ою засобів теле-
ом ні аційно о зв’яз .
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30.�Я�що�вхідний�па�ет�до��ментів�пода-

ється��повноваженим�представни�ом�с�б’є-

�та� звернення,� пред’являються� до��менти,

що�посвідч�ють� особ�� представни�а� та� за-

свідч�ють�йо�о�повноваження.

31.� Адміністратор� Центр�� перевіряє� від-

повідність� вхідно�о� па�ета� до��ментів� ін-

формаційній��артці�адміністративної�посл�-

�и,���разі�потреби�надає�допомо���с�б’є�то-

ві�звернення�в�заповненні�блан�а�заяви.�Я�-

що�с�б’є�т�звернення�прип�стився�неточно-

стей�або�помил�и�під�час�заповнення�блан-

�а�заяви,�адміністратор�повідомляє�с�б’є�-

тові� звернення� про� відповідні� недолі�и� та

надає�необхідн��допомо���в�їх��с�ненні.

32.� Заява,� що� подається� для� отримання

адміністративної� посл��и,� має� містити� до-

звіл� с�б’є�та� звернення� на� оброб��,� ви�о-

ристання� та� збері�ання� йо�о� персональних

даних���межах,�необхідних�для�надання�ад-

міністративної�посл��и.

33.� Адміністратор� Центр�� с�ладає� опис

вхідно�о�па�ета�до��ментів,� �� я�ом�� зазна-

чаються� інформація� про� заяв�� та� перелі�

до��ментів,� поданих� с�б’є�том� звернення

до�неї,���двох�примірни�ах.

34.� С�б’є�тові� звернення� надається� при-

мірни��опис��вхідно�о�па�ета�до��ментів�за

підписом�і�з�проставленням�печат�и�(штам-

па)� відповідно�о� адміністратора� Центр�,� а

та�ож� відміт�и� про� дат�� та� час� йо�о� с�ла-

дення.�Др��ий�примірни��опис��вхідно�о�па-

�ета� до��ментів� збері�ається� в� матеріалах

справи�(зо�рема�в�еле�тронній�формі).

35.� Адміністратор� Центр�� під� час� отри-

мання� вхідно�о� па�ета� до��ментів� зобов’я-

заний� з’яс�вати� прийнятний� для� с�б’є�та

звернення� спосіб� йо�о� повідомлення� про

рез�льтат� надання� адміністративної� посл�-

�и,�а�та�ож�спосіб�передачі�с�б’є�тові�звер-

нення�вихідно�о�па�ета�до��ментів�(особис-

то,� засобами�поштово�о� або� теле�ом�ні�а-

ційно�о� зв’яз��),� про� що� зазначається� в

описі�вхідно�о�па�ета�до��ментів���паперо-

вій�та�еле�тронній�формі.

36.�Адміністратор�Центр��здійснює�реєс-

трацію� вхідно�о� па�ета� до��ментів� шляхом

внесення�даних�до�ж�рнал��реєстрації�(��па-

перовій� та� еле�тронній� формі).� Після� вне-

сення�даних�справі�присвоюється�номер,�за

я�им� здійснюється� її� ідентифі�ація� та� я�ий

фі�с�ється�на�блан���заяви�і�в�описі�вхідно-

�о�па�ета�до��ментів.

37.�Я�що�вхідний�па�ет�до��ментів�отри-

мано� засобами� поштово�о� зв’яз��� і� він� не

містить� інформації� про� прийнятний� для

с�б’є�та�звернення�спосіб�йо�о�повідомлен-

ня,�адміністратор�Центр��не�пізніше�наст�п-

но�о� робочо�о� дня� надсилає� с�б’є�тові

звернення�опис�вхідно�о�па�ета�до��ментів

або� йо�о� відс�анован�� �опію� еле�тронною

поштою�(��разі�надання�с�б’є�том�звернен-

ня�інформації�щодо�її�наявності)�чи�за�допо-

мо�ою� інших� засобів� теле�ом�ні�аційно�о

зв’яз��.

38.�Після�реєстрації�вхідно�о�па�ета�до��-

ментів�адміністратор�Центр��форм�є�справ�

��паперовій�та�еле�тронній�формі� та�в�разі

потреби�здійснює�її��опіювання�та�с�ан�ван-

ня.

39.� Інформацію� про� вчинені� дії� адмініс-

тратор�Центр��вносить�до�листа�про�прохо-

дження� справи� �� паперовій� та� еле�тронній

формі� (�рім�випад�ів,� �оли�адміністратор�є

с�б’є�том� надання� адміністративної� посл�-

�и).� Лист� про� проходження� справи� та�ож

містить� відомості� про� послідовність� дій

(етапів),� необхідних� для� надання� адмініс-

тративної� посл��и,� та� зал�чених� с�б’є�тів

надання�адміністративних�посл��.

Опрацювання�справи�(вхідно�о�па�ета�до-

��ментів)

40.� Після� вчинення� дій,� передбачених

п�н�тами�27-39�цьо�о�Ре�ламент�,� адмініс-

тратор� Центр�� зобов’язаний� невід�ладно,

але�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня,�на-

діслати�(передати)�вхідний�па�ет�до��ментів

с�б’є�тові� надання� адміністративної� посл�-

�и,� до� �омпетенції� я�о�о� належить� питання

прийняття�рішення���справі,�про�що�робить-

ся�відміт�а�в�листі�про�проходження�справи

із�зазначенням�час�,�дати�та�наймен�вання

с�б’є�та�надання�адміністративної� посл��и,

до�я�о�о�її�надіслано,�та�проставленням�пе-

чат�и�(штампа)�адміністратора,�що�передав

відповідні�до��менти.

41.�Передача�справ���паперовій�формі�від

Центр��до� с�б’є�та� надання� адміністратив-

ної�посл��и�здійснюється�в�поряд��,�визна-

ченом��ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією),� але� не� менше� ніж� один� раз

протя�ом� робочо�о� дня,� шляхом� достав�и

працівни�ом� Центр�,� надсилання� відс�ано-

ваних� до��ментів� з� ви�ористанням� засобів

теле�ом�ні�аційно�о� зв’яз��� або� в� інший

спосіб.

42.� Після� отримання� справи� с�б’є�т� на-

дання� адміністративної� посл��и� зобов’яза-

ний�внести�запис�про�її�отримання�із�зазна-

ченням� дати� та� час�,� прізвища,� імені,� по

бать�ові�відповідальної�посадової�особи�до

листа�про�проходження�справи.

43.�Контроль�за�дотриманням�с�б’є�тами

надання� адміністративних� посл��� стро�ів

роз�ляд�� справ� та� прийняття� рішень� здій-

снюється� адміністраторами� Центр�� відпо-

відно� до� розподіл�� обов’яз�ів� за� рішенням

�ерівни�а�Центр�.

44.�С�б’є�т�надання�адміністративної�по-

сл��и�зобов’язаний:

своєчасно� інформ�вати� Центр� про� пере-

ш�оди���дотриманні�стро���роз�ляд��справи

та� прийнятті� рішення,� інші� проблеми,� що

вини�ають�під�час�роз�ляд��справи;

надавати� інформацію�на��сний�або�пись-

мовий� запит� (зо�рема� шляхом� надсилання

на�адрес��еле�тронної�пошти)�адміністрато-

ра�Центр��про�хід�роз�ляд��справи.

У�разі�виявлення�фа�т��пор�шення�вимо�

за�онодавства� щодо� роз�ляд�� справи

(стро�ів� надання� адміністративної� посл��и

тощо)�адміністратор�Центр��невід�ладно�ін-

форм�є�про�це��ерівни�а�Центр�.

Передача� вихідно�о� па�ета� до��ментів

с�б’є�тові�звернення

45.�С�б’є�т�надання�адміністративної�по-

сл��и�невід�ладно,�але�не�пізніше�наст�пно-

�о�робочо�о�дня�після�оформлення�рез�ль-

тат�� надання� адміністративної� посл��и,

форм�є�вихідний�па�ет�до��ментів�та�пере-

дає�йо�о�до�Центр�,�про�що�зазначається�в

листі�про�проходження�справи.

46.� Адміністратор� Центр�� невід�ладно� �

день� надходження� вихідно�о� па�ета� до��-

ментів� повідомляє� про� рез�льтат� надання

адміністративної� посл��и� с�б’є�тові� звер-

нення���спосіб,�зазначений�в�описі�вхідно�о

па�ета�до��ментів,�здійснює�реєстрацію�ви-

хідно�о�па�ета�до��ментів�шляхом�внесення

відповідних�відомостей�до�листа�про�прохо-

дження�справи,�а�та�ож�до�відповідно�о�ре-

єстр��в�паперовій�та�еле�тронній�формі.

47.�Вихідний�па�ет�до��ментів�передаєть-

ся� с�б’є�тові� звернення� особисто� під� роз-

пис��� �� разі� пред’явлення� до��мента,� що

посвідч�є�особ�,�або�йо�о��повноваженом�

представни�ові� �� разі� пред’явлення� до��-

ментів,�що� засвідч�ють� йо�о� особ�� та� пов-

новаження.�У�випад�ах,�передбачених�за�о-

нодавством,�передається�в� інший�прийнят-

ний�для�с�б’є�та�звернення�спосіб.

Інформація�про�дат��отримання�вихідно�о

па�ета� до��ментів� с�б’є�том� звернення

збері�ається�в�матеріалах�справи.

48.� У� разі� незазначення� с�б’є�том� звер-

нення�зр�чно�о�для�ньо�о�способ��отриман-

ня�вихідно�о�па�ета�до��ментів�або�йо�о�не-

отримання� в� Центрі� протя�ом� двох� місяців

відповідні� до��менти� надсилаються� с�б’є�-

тові� звернення� засобами� поштово�о� зв’яз-

��.�У�разі�відс�тності�відомостей�про�місце

проживання� (місцезнаходження)� с�б’є�та

звернення� та� іншої� �онта�тної� інформації

вихідний� па�ет� до��ментів� збері�ається

протя�ом� тримісячно�о� стро��� в� Центрі,� а

потім� передається� для� архівно�о� збері�ан-

ня.

49.�Я�що�адміністративна�посл��а�надає-

ться�невід�ладно,�адміністратор�Центр��ре-

єстр�є� інформацію� про� рез�льтат� роз�ляд�

справи�в�ж�рналі�(��паперовій�та�еле�трон-

ній�формі),�не�айно�форм�є�вихідний�па�ет

до��ментів�та�передає�йо�о�с�б’є�тові�звер-

нення.

50.� Відповідальність� за� несвоєчасне� та

неналежне� надання� адміністративних� по-

сл��� нес�ть� с�б’є�ти� надання� та�их� посл��

та� в� межах� повноважень� адміністратори� і

�ерівни��Центр�.

51.�Інформація�про��ожн��надан��адмініс-

тративн��посл����та�справ����паперовій�(�о-

пія)� та� еле�тронній� (відс�ановані� до��мен-

ти)�формі,�зо�рема�заява�с�б’є�та�звернен-

ня,�рез�льтат�надання�адміністративної�по-

сл��и�та�інші�до��менти,�визначені�ви�онав-

чим� ор�аном� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київ-

сь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),

збері�ається���Центрі.

Усі� матеріали� справи� збері�аються� �

с�б’є�та�надання�адміністративної�посл��и.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про внесення змін до Регламенту виконавчого органу Київської
міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 255 від 14 березня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в
Україні”, з метою забезпечення ефективності роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

Внести до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810, такі зміни:

1.�П�н�т�6.2.��лави�6�розділ��VII�ви�ласти��

та�ій�реда�ції:

“6.2.� Прое�т� розпорядження� надсилається

заінтересованим�ор�анам�для�по�одження�ли-

ше�після�йо�о�по�одження�першим�заст�пни-

�ом��олови�або�відповідним�заст�пни�ом��о-

лови,� я�ий� спрямов�є� і� �оордин�є� діяльність

стр��т�рно�о� підрозділ�� ви�онавчо�о� ор�а-

н� —�розробни�а�прое�т��розпорядження.”

2.�Абзац�перший�п�н�т��6.3��лави�6�розділ�

VII�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

“6.3.� Прое�т� розпорядження� по�одж�ють� �

та�ій�послідовності:��ерівни��та��ерівни��юри-

дичної�сл�жби�розробни�а,�перший�заст�пни�

�олови�або�заст�пни���олови,�я�ий�спрямов�є

і��оордин�є�діяльність�розробни�а,��ерівни�и

заінтересованих�ор�анів�та�перший�заст�пни�

�олови�або�заст�пни�и��олови,�до��омпетенції

я�их� належать� зазначені� в� прое�ті� розпоря-

дження� питання,� начальни�� юридично�о

�правління� апарат�ви�онавчо�о� ор�ан�� та

заст�пни���олови�— �ерівни��апарат�."

Голова В. Бондаренко

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх водопровідних та каналізаційних

мереж ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТРЕСТ 
“КИЇВМІСЬКБУД'1” ІМЕНІ М. П. ЗАГОРОДНЬОГО

Розпорядження № 256 від 14 березня 2014 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь'

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери'
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін'
фраструктури”, враховуючи звернення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТРЕСТ “КИЇВМІСЬКБУД'1”
ІМЕНІ М. П. ЗАГОРОДНЬОГО (листи від 31 жовтня 2013 року № 812 та від 04 листопада 2013 року № 830), з ме'
тою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцево'
го самоврядування:

1.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва� і� передати� �� володіння� та� �орист�вання

п�блічном�� а�ціонерном�� товариств�� “А�ціо-

нерна��омпанія�“Київводо�анал”�зовнішні�во-

допровідні� та� �аналізаційні� мережі� ПУБЛІЧ-

НОГО� АКЦІОНЕРНОГО� ТОВАРИСТВА� ТРЕСТ

“КИЇВМІСЬКБУД-1”� ІМЕНІ� М.� П.� ЗАГОРОД-

НЬОГО� з�ідно� з� додат�ами� 1� та� 2� до� цьо�о

розпорядження�в�межах�та�на��мовах,�визна-

чених���одою�про�передач��в��правління�від-

�ритом��а�ціонерном��товариств��“А�ціонер-

на��омпанія�“Київводо�анал”�майна,�що�є��о-

м�нальною� власністю� територіальної� �рома-

ди�міста�Києва�від�20�листопада�2003�ро���(зі

змінами� та� доповненнями),� ��ладеною� між

ВАТ� “АК� “Київводо�анал”� та� Київсь�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�адміністра-

ції)�забезпечити�приймання —�передач��зов-

нішніх� водопровідних� та� �аналізаційних� ме-

реж,� зазначених� �� п�н�ті� 1� цьо�о� розпоря-

дження,� на� �мовах,� визначених� відповідною

��одою.

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.

Голова В. Бондаренко

Додато��1�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�14.03.2014�№�256

ПЕРЕЛІК 
зовнішніх водопровідних мереж, які приймаються до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння
та користування публічному акціонерному товариству "Акціонерна

компанія "Київводоканал"

№ Адреса д труб,
мм

Довжина,
м

Матеріал
труб

Рік прок�
ладки

Балансо�
ва вар�
тість, грн

Вартість з
ураху�
ванням
зношен�
ня, грн

1. вул. Гончарна, пров.
Десятинний: від вул.
Воздвиженської до
вул.Володимирської

219 363 сталь 2010 2 541 000 2 541 000

200 177,5 п/е 2010 1 065 000 1065 000

2. вул. Кожум'яцька: від вул.
Верхній Вал до вул.
Кожум'яцької № 12

159 538,1 сталь 2012 2 690 500 2 690 500

3. вул. Дегтярна: від вул.
Воздвиженської до вул.
Дегтярної

159 64,74 сталь 2010 323 400 323 400

4. вул. Дегтярна 2�4 (урочище
Гончари�Кожум'яки): від
вул. Дегтярної до вул.
Кожум'яцької (перемичка)

159 42,68 сталь 2012 213 400 213 400

5. вул. Воздвиженська: від
вул. Верхній Вал до вул.
Нижній Вал (перемичка)

325 70 сталь 2010 701 005 701 005

6. вул. Воздвиженська: від
вул. Нижній Вал до
Андріївського узвозу

325 796 сталь 2006 2 913 952 2 913 952

114 6 сталь 2006 19 950 19 950

219 9 сталь 2006 72 000 72 000

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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Хрещатик 6 26 березня 2014 року

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додато��2�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�14.03.2014�№�256

ПЕРЕЛІК 
зовнішніх каналізаційних мереж, які приймаються до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння
та користування публічному акціонерному товариству "Акціонерна

компанія "Київводоканал"

№ Адреса Рік по�
будови

Діаметр
труб,
мм

Довжи�
на, м

Кіль�
кість ко�
лодязів

Матері�
ал труб

Середня
глиби�
на, м

Первіс�
на ба�
лансова
вартість,
грн

Залиш�
кова ба�
лансова
вартість,
грн

1 вул.
Дегтярна, 5

2006 200 32.8 чавун згідно з
проек�
том

190949 190949

150 34.1 ф 1.0: 
4 шт.

чавун згідно з
проек�
том

165984 165984

2 буд. №20 на
вул. Великій
Житомир�
ській (від
вул.Великої
Житомир�
ської по вул.
Гончарній до
ж/б на вул.
Житомир�
ській, 20)

2004 200 410 ф 1.0: 
9 шт.

поліети�
лен

згідно з
проек�
том

847037 847037

3 вул. Гончарна
(внутріш�
ньокварталь�
на мережа)

2011  200 24.80 ф 1.0:
9 шт.

чавун згідно з
проек�
том

52445 52445

150 118.70 чавун згідно з
проек�
том

17664 17664

4 вул.Гончарна,
2�22 (в
комплексі)

2011 150 122.7 ф 1.5: 
9 шт. 

чавун згідно з
проек�
том

65508 65508 

5 вул. Воздви�
женська,
46/2

2006 150 70.6 ф 1.5:
1 шт.

чавун згідно з
проек�
том

175000 175000

6 вул. Воздви�
женська, 42

2006 150 5 ф 1.0: 
1 шт.

чавун згідно з
проек�
том

11550 11550

7 вул. Воздви�
женська, 43

2011 150 4.500 ф 1.0: 
1 шт.

чавун згідно з
проек�
том

9950 9950

8 вул. Воздви�
женська, 40

2006 200 82.4 ф 1.0: 
9 шт.

чавун згідно з
проек�
том

179865 179865

9 вул. Воздви�
женська, 45�
49

2011 150 3.200 ф 1.0: 
2 шт.

чавун згідно з
проек�
том

22133 22133

10 вул. Воздви�
женська, 50

2011 150 14.50 ф 1.0: 
1 шт.

чавун згідно з
проек�
том

29500 29500

11 вул. Воздви�
женська, 36

2006 150 12.500 чавун згідно з
проек�
том

24700 24700

12 вул. Воздви�
женська, 34�а

2006 150 5.00 чавун згідно з
проек�
том

1 1600 11600

13 вул. Воздви�
женська, 22�а

2011 150 2.3 чавун згідно з
проек�
том

5680 5680

14 вул. Воздви�
женська, 
28�30

2006 150 12.500 чавун згідно з
проек�
том

12790 12790

15 вул. Воздви�
женська, 22�б

2011 200 3.7 ф 1.0: 
1 шт.

чавун згідно з
проек�
том

14506 14506

150 11.5 чавун згідно з
проек�
том

32000 32000

16 вул. Воздви�
женська, 
20�б

2011 150 6.3 ф 1.0: 
1 шт.

чавун згідно з
проек�
том

12600 12600 і

17 вул. Воздви�
женська, 9�19

2008 150 13.10  чавун згідно з
проек�
том

39800 39800       

18 вул. Воздви�
женська, 
14�22; 20�а�18

2011 150 14,10 ф 1.0: 
2 шт. 

чавун згідно з
проек�
том

29753 29753

19 вул. Воздви�
женська, 
14�22

2011 200 138,8 ф 1.0: 
6 шт.

чавун згідно з
проек�
том

305740 305740     

20 вул.
Воздвиженсь
ка, 
14�а — 16�а

2011 200 25,9 ф 1.0: 
4 шт.

чавун згідно з
проек�
том

49177 49177

21 вул. Ко�
жум'яцька,
(внутріш�
ньокварталь�
на мережа)

2011 200 161,4 ф 1.0: 
46 шт.

ПЕ�100
СДР�17,
чавун

згідно з
проек�
том

899868 899868

150 359 ПЕ�100
СДР�17,
чавун

згідно з
проек�
том

1089028 1089028

22 вул. Ко�
жум'яцька,
колектор від
К�4 до вул.
Верхній Вал,
К�існ

2010 300 398,1 чавун згідно з
проек�
том

10874213 10874213

600 41,7 чавун згідно з
проек�
том

1142598 1142598

Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва зовнішніх газопровідних мереж

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТРЕСТ 
"КИЇВМІСБКБУД'1" ІМЕНІ М. П. ЗАГОРОДНЬОГО

Розпорядження № 258 від 14 березня 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
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж і об'єктів соціальної
інфраструктури", враховуючи звернення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД'
1" ІМЕНІ М. П. ЗАГОРОДНЬОГО від 03 жовтня 2013 року № 726, з метою надійного утримання та якісного
обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Киє-

ва� і� передати� �� володіння� та� �орист�вання

п�блічном�� а�ціонерном�� товариств�� "Київ-

�аз"�зовнішні��азопровідні�мережі�ПУБЛІЧНО-

ГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�ТРЕСТ�"КИ-

ЇВМІСЬКБУД-1"�ІМЕНІ�М.�П.�ЗАГОРОДНЬОГО,

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження�в

межах� та� на� �мовах,� визначених� До�овором

на�володіння� та� �орист�вання�майном��ом�-

нальної�власності� територіальної� �ромади�м.

Києва�від�21��вітня�2006�ро��,�я�ий���ладено

між�від�ритим�а�ціонерним�товариством�"Ки-

їв�аз"�та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої� ради� (Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією).

2.�Департамент�� �ом�нальної� власності�м.

Києва� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)� забезпечити� приймання-передач�� зов-

нішніх� �азопровідних� мереж,� зазначених� �

п�н�ті� 1� цьо�о� розпорядження,� на� �мовах,

визначених�відповідним�До�овором.

3.�Заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�— �ерівни���апарат��ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(�иїв-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�П�зано-

в��О.�Г.�прийняти�рішення�щодо�висвітлення

в� засобах� масової� інформації� зміст�� цьо�о

розпорядження.

4.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про заходи щодо охорони лісів від пожеж у 2014 році
Розпорядження № 279 від 24 березня 2014 року 

Відповідно до статей 31, 86 Лісового кодексу України, Правил пожежної безпеки в лісах України, затвер'
джених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27 грудня 2004 року № 278, заре'
єстрованим в Міністерстві юстиції України від 24 березня 2005 року за № 328/10608, рішення Київської місь'
кої ради від 15 липня 2004 року № 371/1781 "Про охорону і захист міських лісів від пожеж" та з метою забез'
печення належного рівня охорони міських лісів від пожеж, підвищення відповідальності працівників лісової
охорони комунальних підприємств лісопаркових господарств за дотримання правил пожежної безпеки і по'
силення роботи з протипожежної профілактики на підприємствах, в установах і організаціях, яким надано
у користування земельні ділянки лісового фонду та розташованих поблизу лісових угідь, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.� Затвердити� заходи� щодо� під�отов�и

місь�их�лісів�до�пожежонебезпечно�о�період�

2014�ро��,�захист��їх�від�пожеж�та�підвищен-

ня� рівня� протипожежної� охорони,� що� дода-

ються.

2.� Київсь�ом�� �ом�нальном�� об`єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених

насаджень�міста�"Київзеленб�д"�(далі�КО�"Ки-

ївзеленб�д"),� Департамент�� місь�о�о� бла�о-

�строю�та�збереження�природно�о�середови-

ща�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)

ор�аніз�вати� ви�онання� заходів,� затвердже-

них�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження.

3.� Просити� Головне� �правління� Державної

сл�жби�У�раїни�з�надзвичайних�сит�ацій���м.

Києві�(далі�— ГУ�ДСНС�У�раїни���м.�Києві)�на-

давати�необхідн��допомо���КО�"Київзеленб�д"

під�час�лі�відації�лісових�пожеж�(відповідно�до

план��взаємодії�ГУ�ДСНС�У�раїни���м.�Києві�і

КО�"Київзеленб�д")�та�встановити��онтроль�за

ор�анізацією� роботи�щодо� забезпечення� �о-

м�нальними� підприємствами� лісопар�овими

�осподарствами�КО�"Київзеленб�д"�пожежної

безпе�и�на�території�місь�их�лісів.

4.� Ком�нальній� �орпорації� "Київавтодор"

за�поданням�КО�"Київзеленб�д"� та�ГУ�ДСНС

У�раїни���м.�Києві�забезпеч�вати�підвезення

води�для�лі�відації�лісових�пожеж�з�метою�пе-

ре�ач�вання� її� до� пожежних� автоцистерн� лі-

сової�та�пожежної�охорони�з�ідно�з���ладени-

ми�до�оворами.

5.� Департамент�� місь�о�о� бла�о�строю� та

збереження� природно�о� середовища� ви�о-

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої�місь�ої� державної� адміністрації)� забез-

печити�фінанс�вання�заходів�з�лі�відації�нас-

лід�ів�надзвичайної�сит�ації�на�території�лісо-

пар�ових� �осподарств� та� заходів� щодо� охо-

рони�лісів�від�пожеж���2014�році� за�рах�но�

бюджетних� призначень,� передбачених� Де-

партамент�� в�місь�ом�� бюджеті� міста� Києва

на� 2014� рі�,� та� власних� �оштів� �ом�нальних

підприємств� лісопар�ових� �осподарств,� що

входять�до�с�лад��КО�"Київзеленб�д".

6.�Заборонити�протя�ом�пожежонебезпеч-

но�о� період�� заїзд� на� територію� лісово�о

фонд�� �ом�нальних� підприємств� лісопар�о-

вих� �осподарств,� я�і� входять� до� с�лад�� КО

"Київзеленб�д"� (�рім� транзитних� шляхів),

транспортних�засобів�та�інших�механізмів,�за

винят�ом�тих,�що�ви�ористов�ються�для�лісо-

�осподарсь�их�потреб.

7.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації
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Про внесення змін до переліків об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Розпорядження № 257 від 14 березня 2014 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житло$
вого та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно$транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування
будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно$транс$
портної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 26 грудня 2013 року № 55/2013), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів
до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. П н ти 26 та 29 Перелі об’є тів, я і потреб ють зал -
чення інвестицій, затверджено о розпорядженням ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 29 серпня 2012 ро № 1504 “Про проведен-
ня інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів до реаліза-
ції інвестиційних прое тів б дівництва”, ви лючити.
2. Унести до Перелі об’є тів, я і потреб ють зал чення ін-

вестицій, затверджено о розпорядженням ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 27 вересня 2013 ро № 1694 “Про проведення ін-
вестиційно о он рс із зал чення інвестора до реалізації ін-

вестиційно о прое т “Б дівництво житлових б дин ів з
об’є тами осподарсь о о та соціально-поб тово о призна-
чення та підземними пар ін ами (з виділенням част и вартир
для потерпілих від діяльності ГІБК “Еліта-Центр”)”, та і зміни:

абзаці першом цифр “6” замінити цифрою “5”;
абзац шостий Перелі ви лючити.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції Крамарен а Р. М.

Голова В. Бондаренко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08 лютого 2007 р. 

№ 111 “Про затвердження тарифів на теплову енергію”
Розпорядження № 281 від 24 березня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про теплопостачання”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Визнати та им, що втратило чинність, розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 08 люто о 2007 р. № 111
“Про затвердження тарифів на теплов енер ію”.

Голова В. Бондаренко

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації’) від 16 лютого 

2010 р. № 73 “Про затвердження тарифів на теплову енергію, що виробляється 
котельнею ВАТ “Київський завод “Радар”

Розпорядження № 280 від 24 березня 2014 року
Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, стаггі 20 Закону України “Про теплопостачання”, в межах

функцій органу місцевого самоврядування:
Визнати та им, що втратило чинність, розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-

ної адміністрації) від 16 люто о 2010 р. № 73 “Про затвердження тарифів на теплов енер ію, що виробляється отельнею ВАТ
“Київсь ий завод “Радар”.

Голова В. Бондаренко

Про зміни у складі міського координаційного центру з вирішення питань, пов’язаних з
розміщенням та життєзабезпеченням мешканців Автономної Республіки Крим, які

прибули у місто Київ для тимчасового проживання у зв’язку з нестабільною ситуацією
на території Автономної Республіки Крим

Розпорядження № 275 від 21 березня 2014 року

Увести до с лад місь о о оординаційно о центр з вирішення питань, пов’язаних з розміщенням та життєзабезпеченням
меш анців Автономної Респ блі и Крим, я і приб ли місто Київ для тимчасово о проживання зв’яз з нестабільною сит -
ацією на території Автономної Респ блі и Крим, затверджено о розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 19 березня 2014 ро № 267 Стефановича Є ора Андрійовича — дире тора о-
м нальної бюджетної станови “Конта тний центр міста Києва”.

Голова В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2012 року № 2331 

“Про встановлення ліміту легкових автомобілів”
Розпорядження № 266 від 19 березня 2014 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто$герой Київ” та рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року
№ 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”:

1. Внести зміни додат и 1. 2 до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 26 р дня 2012 ро № 2331 “Про встановлення ліміт ле ових автомобілів”, ви лавши їх реда ції, що додає-
ться.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністрації

з ідно з розподілом обов’яз ів.
Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Е Й Н Ш Т Е Й Н Л І С
П О А О Я Г О Д А
О Д У Д Х Р Е Щ А Т И К
С К У Р А Ж І Д О С
Л А Ф Е Т П Р Е С О

Г А З Н А Т А С Ф
С К А Т І С А У Ф О

С Т А Л А К Т И Т И О Н

Відповіді на сканворд Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що
31.03.2014 ро об 09.30 призначено роз ляд цивільної справи за по-
зовом П блічно о а ціонерно о товариства "Райффайзен Бан
Аваль" до Кор іна Михайла Оле сандровича. Кор ін Михайло Оле -
сандрович ви ли ається с дове засідання я відповідач. В разі не-
яв и справ б де роз лян то відс тність відповідача. Адреса с д :
м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 23.

С ддя І.В. Петріщева

Втрачене свідоцтво про реєстрацію Київсь ої місь-

ої ор анізації Партії національно-е ономічно о роз-

вит У раїни № 0046-2003 п.п., від 05.09.2003 ро

вважати недійсним.

Посвідчення дитини, я а постраждала від наслід ів аварії на

Чорнобильсь ій АЕС, серія Д, № 528244 Н на ім’я Бондарен о Юлії

Оле сандрівни вважати недійсним.

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

Вартість однієї се нди ефірно о час для
проведення передвиборчої а ітації на аналі
радіомовлення "Р сс ое радио" (Товариство
з обмеженою відповідальністю "Телерадіо-
ор анізація "Р сс ое радио" — У раїна") на
виборах Київсь о о місь о о олови та деп -
татів Київсь ої місь ої ради с ладає

Вартість однієї се нди ефірно о час для
проведення передвиборчої а ітації на ана-
лі радіомовлення "KISS FM" (У раїнсь а
орпорація "Телебачення і радіомовлення
"ЮТАР") на виборах Київсь о о місь о о о-
лови та деп татів Київсь ої місь ої ради
с ладає

Вартість однієї се нди ефірно о час для
проведення передвиборчої а ітації на ана-
лі радіомовлення "Радіо Мелодія" (Товарис-
тво з обмеженою відповідальністю "Телера-
діо омпанія "Радіо Кохання") на виборах
Київсь о о місь о о олови та деп татів Ки-
ївсь ої місь ої ради с ладає

Вартість однієї се нди ефірно о час для
проведення передвиборчої а ітації на ана-
лі радіомовлення "ХІТ ФМ" (Товариство з
обмеженою відповідальністю "Телерадіо-
омпанія "Медіа Мар ет") на виборах Київ-
сь о о місь о о олови та деп татів Київ-
сь ої місь ої ради с ладає

Вартість однієї се нди ефірно о час для
проведення передвиборчої а ітації на ана-
лі радіомовлення "Ле ое и спо ойное ра-
дио Relax" (Товариство з обмеженою відпо-
відальністю "Мюзі радио") на виборах Київ-
сь о о місь о о олови та деп татів Київ-
сь ої місь ої ради с ладає

Вартість однієї се нди ефірно о час для
проведення передвиборчої а ітації на ана-
лі радіомовлення "Радіо ROKS" (Приватне
підприємство "Фірма "Лямін") на виборах
Київсь о о місь о о олови та деп татів
Київсь ої місь ої ради с ладає

місто
Канал радіо-
мовлення

Вартість, рн.
за се . без ПДВ

Київ 103,6 Radio R O K S 40 рн. 00 оп.

місто
Канал радіомов-

лення

Вартість, рн.
за се .
без ПДВ

Київ 101,5
Ле ое и спо ой-
ное радио Relax

20 рн. 00 оп.

місто
Канал радіо-
мовлення

Вартість, рн.
за се . без ПДВ

Київ 96,4 ХитФМ 60 рн. 00 оп.

місто
Канал

радіомовлення
Вартість, рн.
за се . без НДС

Київ 95,2 Радіо Мелодія 40 рн. 00 оп.

місто
Канал радіо-
мовлення

Вартість, рн.
за се . без

НДС

Київ 106,5 KISS FM 30 рн. 00 оп.

Місто
Канал ра-
діомов-
лення

Вартість однієї се н-
ди ефірно о час , рн,

без ПДВ

Київ 98,5
Р сс ое
радио

60 рн. 00 оп.
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літера ирилиці

Температура +8°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +16°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +12°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 73 %
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Äåíü âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ
Óêðà¿íè 

1807 – ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ó ì³ñ-
ò³ Ñâîíñ³ (Óåëüñ) â³äêðèòî ïåð-
øèé ó ñâ³ò³ ðåãóëÿðíèé çàë³çíè÷-
íèé ìàðøðóò ³ îäíó ç ïåðøèõ ó
ñâ³ò³ çàë³çíèöü. Íà ïî÷àòêó XX
ñòîë³òòÿ çàë³çíèöÿ Ñóîíñ³-
Ìàìáëç áóëà ïåðåòâîðåíà íà ïðè-
ì³ñüêèé òðàìâàéíèé ìàðøðóò,
ÿêèé ïðî³ñíóâàâ äî 1960 ðîêó. 

1888 – âèäàíî äâîòîìíó ³ñòîðè-
êî-åòíîãðàô³÷íó ïðàöþ Äìèòðà
ßâîðíèöüêîãî "Çàïîðîæüå â îñòàò-
êàõ ñòàðèíû è ïðåäàíèÿõ íàðîäà". 

1918 – ïðåäñòàâíèêè íàö³î-
íàëüíèõ ïàðò³é ³ ðóõ³â Á³ëîðóñ³¿
îãîëîñèëè ïðî ñòâîðåííÿ Á³ëî-

ðóñüêî¿ Íàðîäíî¿ ðåñïóáë³êè, íå-
çàëåæíî¿ â³ä Ðîñ³¿. 

1941 – çàñíîâàíî Ñòàë³íñüê³
ïðåì³¿ (ï³çí³øå ïåðåéìåíîâàí³ â
Äåðæàâí³). 

1944 – ïðîâåäåííÿ Îäåñüêî¿
íàñòóïàëüíî¿ îïåðàö³¿ ï³ä ÷àñ Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. 

1947 – â ÑÐÑÐ âèäàíî óêàç ïðî
â³äì³íó ñìåðòíî¿ êàðè. 

1954 – êîìïàí³ÿ RCA âèïóñòè-
ëà ïåðøèé ìàñîâèé êîëüîðîâèé
òåëåâ³çîð. 

1989 – óïåðøå íà àëüòåðíàòèâ-
í³é îñíîâ³ â ÑÐÑÐ â³äáóëèñÿ âè-
áîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

12
�річна уродженка Йе�
мену шокувала місце�
вих жителів і спанте�

личила лікарів. Річ у тім, що
під час плачу з�під повік дів�
чинки починає виділятися
дрібне каміння. 

Місцеві телеканали Йемену показали

шокуючий репортаж про дівчинку на ім’я

Саадія Салех, яка нібито страждає від неві�

домого науці захворювання. 

Все почалося з того, що одного разу з

очей Саадії замість сліз почали виділя�

тися камінці. Вражені батьки дівчинки

відвели її до лікарні, щоб вилікувати

дочку від дивної недуги. Проте лікарі не

змогли дати цьому пояснення. Щоб

уникнути звинувачень у некомпетен�

тності, медики вирішили показати сим�

птоми дивного захворювання журналіс�

там, пише аvtohata.net. 

Таким чином, на YouTube з’явився кліп,

що демонструє, як ескулапи протягом го�

дини акуратно прибирають “кам’яні”

сльози з повік 12�річної пацієнтки і склада�

ють їх у хустинку. 

Після переконливого доказу у вигляді

зібраних каменів лікарі ще раз підтверди�

ли, що вони не можуть надати логічного

пояснення тому, що відбувається із Сааді�

єю. 

“У цьому регіоні це вже другий подібний

випадок, – заявив місцевий журналіст. –

Дивне захворювання Салех стало причи�

ною виникнення в сільських районах пані�

ки, яка стрімко розповсюджується серед

місцевих жителів". 

Справді, люди, які живуть по сусідству із

сім`єю Саадії, вважають за краще уникати

зустрічей з дівчинкою, вважаючи, що вона

одержима дияволом або на неї накладено

магічне закляття. Проте більшість жителів

дотримуються теорії про початок небез�

печної невиліковної епідемії

У дівчинки замість сліз з очей 
з’являються камінці 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 26 áåðåçíÿ

ОВНИ, події дня орієнт ють майб тнє, сприяють
завоюванню симпатій, створенню братерсь их д -
ховних союзів. Для оточення ви – взірець авторите-
т й др желюбності. Можливо, на оризонті з'явить-
ся славна особа протилежної статі, я а армонійно
впис ється в запити ідеально о др а, партнера.
ТЕЛЬЦІ, аби пороз мітися з людьми, постарай-

теся спочат їм сподобатися. Б дьте доброзичли-
вими, привітними, йдіть но з про ресом, разі
непоінформованості по ажіть свою отовність нав-
чатися, розширювати світо ляд.
БЛИЗНЯТА, живіть своє задоволення, п рхаю-

чи метели ом, робіть те, що до сна и, за винят ом
занять, я і ш одять самопоч ттю чи створюють зай-
ві проблеми. Сьо одні в приятелях вас б де весь
світ, ч жих не існ ватиме, всі б д ть, ніби рідні.
РАКИ, зась онсерватизм , ті айте від обридлих речей,

людей, наповнюйте життя цілющими свіжими враження-
ми!Нині вашпо ляднаречі вельминетрадиційний, імовір-
но, захочеться змінити раціон, зовнішність, омпанію.
ЛЕВИ, щоб ваші ідеї знайшли від , потрібний

зворотний зв'язо зі світом. Дорожіть др зями на-
віть разі, я що між вами є принципові розбіжнос-
ті. Коли щось пропон єте людям (новий товар, сві-
ж ідею, прод т своєї творчості), не орієнт йтеся
тіль и на себе, вивчіть попит і пропозицію.
ДІВпорад ють повся деннихсправахприємні новацій-

ні сюрпризи. Це може б ти омфортніша і ос часнена обс-
танов адляроботи, ори інальне і добреоплач ване замов-
лення, нове ці аве завдання, що стане творчим стим лом.
ТЕРЕЗИ, присвятіть день собі, любим, б дь-я і насо-

лоди долею б д ть схвалені. І плотсь і тіхи теж. Проте
з виснов ами не ваптеся, я що від шалених поч ттів
запаморочиться олова, дайте собі й об'є т симпатій
роз ритися всебічно, а потім приймайте рішення.
СКОРПІОНИ, сім’я – це оаза щастя і братерсь о о

пороз міння. Займіться оновленням домашньо о ін-
тер'єр , особливо я що на цьом наполя ає жіноча
половина сімейства. Я що живете наодинці, не пе-
ретворюйте оселю на робочий абінет чи майстерню.
СТРІЛЬЦІ, я що професійні соратни и, др зі,

близь і та рідні розділяють ваші по ляди, ідеї – це
ч дово! Гармонійні осмічні ритми сприяють інтен-
сивном спіл ванню з яс равими, ори інальними
особами, я і мислять неординарно і про ресивно.
КОЗЕРОГИ, я що ви одержимі нестандартними апе-

титами, то це на бла о. Робіть те, що хочеться, задо-
вольняйте свої примхи та найфантастичніші бажання. Не
е ономте опій и, а тр сіть аманцем, робіть запланова-
ні по п и, обдаров йте тих, хто на це засл жив, ваша
щедрість йде від серця – і це ч дово, не збіднієте!
ВОДОЛІЇ, сфера онта тів найприємніша, вселяє д -

шевне піднесення, тож я омо а більше р хайтеся, обмі-
нюйтеся інформацією, досвідом, чар йте вродою! Ви
пре расні! Можете бі ти "поперед паровоза", вам с ди-
лося випереджати події, відч ваючи олос майб тньо о.
РИБИ, розслабтеся і віддайтеся плин армічних

обставин, все відб ватиметься я за велінням аз-
ово о чарівни а з приємними сюрпризами. Голов-
не – не с рмити дов ола, плоди щастя визріють в
райсь ій тиші подалі від заздрісних очей

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 2 6  б е р е з н я

"Радіо Київ — 98 FM" запалює свіч , присвячен Майдан . 100 днів. 100 віршів.
"Зло війни і бла о світ до та ої міри відомі людям, що з тих пір, я ми знаємо людей, най ращим побажанням

б ло привітання "мир вам", — оворив Лев Толстой.
21 березня — 100 днів Майдан . 100 віршів, написаних під час протистояння.
З 21 березня на 30-ій хвилині ожної одини в спецпрое ті "Майдан присвяч ється. 100 днів. 100 віршів" —

сл хайте вірші олосами тих, хто с ладав поезію на бари адах, а та ож Гімн Євромайдан в стами дитини.
Поезія об'єднала авторів з різних точ ів У раїни: Дніпропетровсь а, Л ансь а, Запоріжжя, Уж орода, Херсона,

Івано-Фран івсь а, Києва...
"Мене аж до сліз бере, оли моляться за У раїн ", — с азав один з авторів поезії про Майдан. "Це мій перший

вірш, я ий я написав, бо хотів я ось допомо ти У раїні в той с ладний час".
За ці тривожні 100 днів ми — раїнці, робили історію, молилися за мир, писали вірші

і всі разом стали ще сильнішими.
Сл хайте "Радіо Київ — 98 FM", живіть зла оді і пам'ятайте, що світ тримає все в

своїх обіймах!

"Майдан присвяч ється. 100 днів. 100 віршів" на "Радіо Київ — 98 FM"

Ліцензія Національної Ради У раїни з питань телебачення та радіомовлення НР № 1188-м від 12.11.2010 р.


