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Çîîïàðê ó áåçïåö³
�Äåïóòàòè Êè¿âðàäè âêîòðå çàïåâíÿþòü: ïåðåíîñèòè çâ³ðèíåöü íå çáèðàþòüñÿ

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ìè âïîðàºìîñÿ 
ç çàâäàííÿì 
ï³äãîòîâêè Êèºâà 
äî çèìè»

«Çàâäàííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè—ï³ä-

ãîòóâàòè Êè¿â äî çèìè íà 100 %. ²

ÿ ïåðåêîíàíèé,ùî ìè âïîðàºìî-

ñÿ ç öèì çàâäàííÿì». Ïðî öå çà-

ÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-

òàë³é Êëè÷êî â åô³ð³ òåëåêàíàëó

«Êè¿â».

«Ó öèõ äóæå ñêëàäíèõ åêîíî-

ì³÷íèõóìîâàõìè íàìàãàºìîñÿ çðî-

áèòè âñå,ùîá ì³ñòî áóëî ïîâí³ñòþ

ãîòîâå äî çèìè, ³ ðîáèìî âñå,ùîá

íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïîñòà÷àííÿ ãà-

ðÿ÷î¿ âîäè áóëî â³äíîâëåíî â óñ³õ

êè¿âñüêèõ áóäèíêàõ»,— ñêàçàâ Â³-

òàë³é Êëè÷êî.Â³í â³äçíà÷èâ,ùî íàé-

áëèæ÷èì ÷àñîì áëèçüêî 80 % áó-

äèíê³â áóäóòü çàáåçïå÷åí³ ãàðÿ-

÷îþ âîäîþ. ² íàãàäàâ, ùî ç ïåð-

øîãî âåðåñíÿ ç ïî÷àòêîì íàâ÷àëü-

íîãî ðîêó ìàéæå âñ³ øêîëè ³ äèò-

ñàäêè âæå ï³äêëþ÷åí³ äî ïîñòà-

÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè. «Â³äêëþ÷åí-

íÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â³äáóâàºòüñÿ íå

ò³ëüêè ó Êèºâ³, à é ó ³íøèõ ì³ñòàõ

Óêðà¿íè.Â äåðæàâ³ íåìàº ãàçó.Êðà-

¿íà ó ñòàí³ â³éíè. Ðîñ³ÿíè â³äêëþ-

÷èëè ãàç. ² öå çàâäàííÿ ïðåì’ºð-

ì³í³ñòðà—çàáåçïå÷èòè êðà¿íó ãà-

çîì.Àëå ìè ðîáèìî âñå äëÿ òîãî,

ùîá â ñòîëèö³ âçèìêó áóëà ãàðÿ-

÷à âîäà ³ áóëî òåïëî»,—íàãîëîñèâ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ìåð ï³äêðåñëèâ, ùî ñòîëè÷íà

âëàäà øóêàº àëüòåðíàòèâí³ äæå-

ðåëà åíåðã³¿. ² çàêëèêàâ êèÿí âè-

êîðèñòîâóâàòè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³

òåõíîëîã³¿.

Ñòîëè÷í³ ë³êàðí³ 
ïîâèíí³ ìàòè 
áåçïåðåá³éíèé 
äîñòóï äî åëåêòðèêè
òà òåïëà

Ñîö³àëüíî âàæëèâ³ îá’ºêòè ñòîëè-

ö³ ïîâèíí³ áóòè çàáåçïå÷åí³ ðå-

çåðâíèìè äæåðåëàìè åíåðãîïî-

ñòà÷àííÿ.Íà öüîìó íàãîëîñèâ çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-

òåëåºâ.

«Âàæëèâî,ùîá ë³êàðí³ òà ïîë³-

êë³í³êè, çàêëàäè ñîö³àëüíîãî çà-

õèñòó é îñâ³òíüî¿ ñôåðè ìàëè áåç-

ïåðåá³éíèé äîñòóï äî åëåêòðèêè

òà òåïëà»,— çàçíà÷èâ â³í. Çà éîãî

ñëîâàìè, éäåòüñÿ ïåðåäóñ³ì ïðî

îïåðàòèâíå ï³äêëþ÷åííÿ ë³êóâàëü-

íèõ çàêëàä³â äî äæåðåëà ðåçåðâ-

íîãî åíåðãîïîñòà÷àííÿ â ðàç³ àâà-

ð³éíèõ ñèòóàö³é.«Íåîáõ³äíî,ùîá

óñ³ ë³êàðí³,îñîáëèâî ò³,â ÿêèõçä³é-

ñíþþòüñÿ òåðì³íîâ³ îïåðàö³¿,ìà-

ëè ðåçåðâíå åíåðãîæèâëåííÿ»,—

ñêàçàâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Äî ñëîâà,íà ñüîãîäí³ äî ðîáî-

òè â çèìîâèõ óìîâàõ óæå ï³äãî-

òîâëåíî 261 øêîëó (51 %),281 äè-

òÿ÷èé çàêëàä (57%),100 çàêëàä³â

íîâèíè

ÇÀÏÈÒÀÍÍß ó êè¿âñüêèõ äåïóòà-
ò³â âèíèêàþòü îäðàçó íà âõîä³: ÷î-
ìó ó ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó äî öüî-
ãî ÷àñó íå ââåäåíà ñèñòåìà åëåê-
òðîííîãî îáë³êó êâèòê³â? Ïðàö³â-
íèêè çâ³ðèíöþ ïîÿñíþþòü: òàêó
ñèñòåìó âñòàíîâèëè äåê³ëüêà ðîê³â
òîìó,îäíàê ÷åðåç ¿¿ ïîñò³éí³ çáî¿ òà
íåñïðàâíîñò³ âèð³øèëè ïîâåðíó-
òèñÿ äî çâè÷íîãî ñïîñîáó ïëàòè çà
âõ³ä.Äàë³ îáðàíöÿì ïîêàçóþòü íàé-
á³ëüø áîëþ÷³ òî÷êè êè¿âñüêîãî çâ³-
ðèíöþ—íåäîáóäîâè.Öå ïàâ³ëüéîí
äëÿ ëþäèíîïîä³áíèõ ìàâï,âåòåðè-
íàðíà êë³í³êà òà çèìîâèé ñëîíîâ-
íèê. Ðîáîòè ç³ çâåäåííÿ öèõ îá’ºê-
ò³â áóëè ðîçïî÷àò³ ó 2006-2008 ðî-
êàõ,òà ïîò³ì çàìîðîæåí³ ÷åðåç â³ä-
ñóòí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó. Ïðè öüîìó çàõîäè ïî äå-
ÿêèõ ñïîðóäàõ âèêîíàí³ íà 40 %,
÷àñòêîâî ïðîô³íàíñîâàí³,îäíàê âæå
ïîòðåáóþòü ïåðåãëÿä³â ïðîåêò³â òà
åêñïåðòèç òåõí³÷íèõ ñòàí³â. Áàãàòî

ó êè¿âñüêîìó çîîïàðêó é ïðèì³ùåíü,
ÿê³ âèìàãàþòüíåãàéíî¿ òà êîìïëåêñ-
íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿.Ñåðåä íèõ —ìàâ-
ïÿòíèê, ó ÿêîìó íèí³ ïðàöþº âñüî-
ãî ïîëîâèíà ç íàÿâíèõ ñåêö³é,òà ïà-
â³ëüéîí äëÿ óòðèìàííÿ ïòàõ³â çè-
ìîþ, êîòðèé âçàãàë³ çàêðèòèé äëÿ
â³äâ³äóâà÷³â.

Íà ïåðåâ³ðêó íå íàéêðàùèì âè-
ÿâèâñÿ ³ ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðè-
ºìñòâà. ßê äîïîâ³ëà äåïóòàòàì ãî-
ëîâíèé áóõãàëòåð çîîïàðêó Ìàðè-
íà Çàáîðíà, öüîãîð³÷ çâ³ðèíåöü íå
îòðèìàâ æîäíî¿ êîï³éêè ç³ ñïåö³-
àëüíîãî ôîíäó. Êîøò³â, âèä³ëåíèõ
ç çàãàëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó, à öå 16 ìëí ãðí, âèñòà÷èëî
äëÿ ïîêðèòòÿ çàðïëàòè ïðàö³âíè-
êàì (14 ìëí ãðí).Ëèøå áîðã³â çà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè òà êîðì äëÿ òâà-
ðèí—áëèçüêî 12 ìëí ãðí.Ïðè öüî-
ìó çàâäÿêè ãðîøàì, çàðîáëåíèì
âëàñíèìè ñèëàìè, çîîïàðê ïëàíóº
ñòàòè íåçáèòêîâèì.«2013 ð³ê ìè çà-

ê³í÷èëè ç³ çáèòêîì 2,8 ìëí ãðí.Ñòà-
íîì íà ïåðøèé êâàðòàë 2014-ãî â³í
âæå áóâ 1,9 ìëí ãðí, ³ çàðàç ìè âè-
õîäèìî íà áåççáèòêîâ³ñòü», — çà-
çíà÷àº Ìàðèíà Çàáîðíà òà äîäàº,
ùî ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ öüîãî ðîêó
ï³äïðèºìñòâî îòðèìàëî íà 36 % 
á³ëüøå êîøò³â çà âõ³äí³ êâèòêè òà
íà 6 % á³ëüøå áëàãîä³éíèõ âíåñê³â.
Îäíàê ÷è çìîæå çîîïàðê ïåðåæèòè
çèìó, ïàí³ Ìàðèíà íå âïåâíåíà.

Ñåðåä ïèòàíü, ÿê³ òàêîæ òóðáó-
þòü êîëåêòèâ çîîïàðêó,ïðèçíà÷åí-
íÿ íîâîãî äèðåêòîðà. Àäæå êåðìà-
íè÷ çâ³ðèíöþ îñòàíí³ì ÷àñîì çì³-
íþâàâñÿ êîæí³ äâà ðîêè. Òîæ òåïåð
ïðàö³âíèêè õî÷óòü áà÷èòè íà ö³é
ïîñàä³ äîñòîéíó ëþäèíó, ÿêà çìî-
æå âèâåñòè çîîïàðê íà íàëåæíèé
ð³âåíü, à íå ðóéíóâàòèìå éîãî. Çà
ñëîâàìè ²ãîðÿ Äîâãîãî,ãîëîâè ïðîô-
ñï³ëêè ïðàö³âíèê³â çîîïàðêó, âæå
ìàéæå 10 ðîê³â ïðîòè çâ³ðèíöþ âå-
äåòüñÿ ñïðàâæíÿ ³íôîðìàö³éíà â³é-
íà, ìåòà ÿêî¿ ñôîðìóâàòè â êèÿí
óÿâëåííÿ ïðî çîîïàðê ÿê êàò³âíþ
äëÿ òâàðèí, à, îòæå, é óòâåðäèòè â
äóìö³, ùî éîãî äîö³ëüíî ïåðåíåñ-
òè êóäèñü çà ì³ñòî.

«Êîëåêòèâ âæå ñò³ëüêè ïåðåæèâ,
ùî äóìàëè, ùî öÿ äåïóòàòñüêà êî-
ì³ñ³ÿ áóäå çàâåðøàëüíîþ êðàïêîþ
ó öüîìó ïèòàíí³,ùî âñå—ïðèéøîâ
çîîïàðêó ê³íåöü; ùî öÿ êîì³ñ³ÿ ³
ïðèéøëà,ùîá çðîáèòè âåðäèêò,ùî
â çîîïàðêó âñå ïîãàíî ³ ùî éîãî
ñïðàâä³ òðåáà ïåðåíåñòè. ² ÿ äóæå
ðàäèé, ùî ö³º¿ äóìêè ÿ â³ä âàñ íå
ïî÷óâ»,— çâåðíóâñÿ äî äåïóòàò³â
²ãîð Äîâãèé.

Îáðàíö³ ãîòîâ³ ñòàòè çîîïàðêó
íàä³éíèì ïàðòíåðîì. Ð³øåííÿ òà

ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ï³äïðèºìñòâà
ïðèéìóòü íà íàñòóïíîìó çàñ³äàí-
í³ êîì³ñ³¿, êîëè äåòàëüí³øå îçíà-
éîìëÿòüñÿ ç äîêóìåíòàìè. Îäíàê
ïåðåêîíóþòü: âèñåëÿòè çâ³ðèíåöü
íå áóäóòü.

«Äî 2006 ðîêó çîîïàðê ðîçâèâàâ-
ñÿ,òóò áóäóâàëèñÿ íîâ³ îá’ºêòè. Ïî-
ò³ì öå ð³çêî îá³ðâàëîñÿ. Ó ìåíå òà-
êîæ âèíèêàº òàêà äóìêà,ùî êîìóñü
âèã³äíî äîâåñòè çîîïàðê äî êàòàñ-
òðîô³÷íîãî ñòàíó, àäæå òàêà òåðè-
òîð³ÿ â öåíòð³ Êèºâà — öå äóæå ëà-
ñèé øìàòîê.Ìè íå äîïóñòèìî,ùîá
öÿ òåðèòîð³ÿ áóëà çàõîïëåíà, ùîá
òóò áóâ çáóäîâàíèé ÿêèéñü ÷åðãî-
âèé ðîçâàæàëüíèé öåíòð.Òàêèé çà-
êëàä ç³ ñòîë³òíüîþ ³ñòîð³ºþ, ÿê Êè-
¿âñüêèé çîîïàðê, ìàº ïðîäîâæóâà-
òè ñâîº ³ñíóâàííÿ,ïðàöþâàòè ³ ðîç-
âèâàòèñÿ.² òóò ìàº áóòè äîáðå é òâà-
ðèíàì, ³ ä³òÿì, ³ äîðîñëèì»,—íàãî-
ëîñèâ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³-
òèêè Ðóñëàí Àíäð³éêî òà çàïåâíèâ,
ùî ðîáèòèìå âñå äëÿ öüîãî ó ìåæàõ
ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

Ñîë³äàðíèé ç êîëåãîþ ³ ãîëîâà
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ì³ñòîáóäóâàííÿ,àðõ³òåêòóðè òà çåì-
ëåêîðèñòóâàííÿ Âîëîäèìèð Ïðî-
êîï³â.Ñïðîñòîâóþ÷è ³íôîðìàö³þ,ïî-
øèðåíó ó íèçö³ ÇÌ² ùîäî ïëàí³â
ïðî ïåðåñåëåííÿ, â³í â³äçíà÷èâ:
«Æîäíèõ ð³øåíü ùîäî çì³íè ì³ñ-
öåðîçòàøóâàííÿ Êè¿âñüêîãî çîî-
ïàðêó íàøà êîì³ñ³ÿ íå óõâàëþâàëà,
íå ðîçãëÿäàëà ³ íàâ³òü íå ïëàíóº
âêëþ÷àòè öå ïèòàííÿ ó ïîðÿäîê äåí-
íèé. Çîîïàðê çàëèøèòüñÿ íà çâè÷-
íîìó äëÿ êèÿí ì³ñö³,äå çíàõîäèòü-
ñÿ âæå ïîíàä 100 ðîê³â» �

Íå ³íàêøå ÿê «òâàðèííèì Îñâåíöèìîì» âæå
áëèçüêî 10-òè ðîê³â êè¿âñüêèé çîîïàðê íàçèâàþòü
³ æóðíàë³ñòè, ³ ãðîìàäà. Ïðàö³âíèêè çâ³ðèíöþ ïå-
ðåêîíàí³: öå ñïðàâæíÿ ³íôîðìàö³éíà â³éíà, ìåòà
ÿêî¿ — çàãàðáàòè ëàñèé øìàòîê çåìë³ ôàêòè÷íî ó
öåíòð³ ñòîëèö³. Ðîç³áðàòèñÿ ó ñèòóàö³¿ ïðè¿õàëè äå-
ïóòàòè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëî-
ã³÷íî¿ ïîë³òèêè. ×èì äîïîìîãòè çîîïàðêó, ïîêè ùî
êîíêðåòèçóþòü, àëå îäíîñòàéí³ â îäíîìó: çâ³ðè-
íåöü íå âèñåëÿòèìóòü.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ïðîâ³âøè âè¿çíå çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè â çîîïàðêó, ñòîëè÷í³ äåïóòàòè çàïåâíèëè: ïåðåíîñèòè çâ³ðèíåöü íå çáèðàþòüñÿ 



Ì²ÑÒÎ 
10 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹130(4530)

2

ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ñêóëüïòîðè íå âòîì-
ëþþòüñÿ äàðóâàòè ñòîëèö³ íîâ³
ö³êàâ³ âèòâîðè, êîæåí ç ÿêèõ ìàº
ñâîþ äèâîâèæíó ³ñòîð³þ.

Òàê, íåùîäàâíî ó ñêâåð³ êè¿â-
ñüêèõ ³íòåë³ãåíò³â â³äêðèëè ñêóëüï-
òóðó Ãîðîáöÿ-áóíòàðÿ.Âîíà º ÷åò-
âåðòîþ é îñòàííüîþ â ö³é ñåð³¿.
Ïàðê âæå ìàº Ñîâó,Âîðîíà òà ïòàø-
êó Ðèáàëî÷êó.

Ïàì’ÿòíèê ñèìâîë³çóº ³íòåë³-
ãåíòà-ðåâîëþö³îíåðà,ÿêèõ ìè áà-
÷èëè íà Ìàéäàí³. Öå áóíòàð³ ïî
äóõó, îñâ³÷åí³, êóëüòóðí³,òàëàíî-
âèò³: ãðàþòü íà ï³àí³íî, âîëîä³-
þòü àíãë³éñüêîþ.Ãðîø³ íà ñêóëüï-

òóðó âèä³ëèâ êè¿âñüêèé ìåöåíàò
Âîëîäèìèð Êîë³íüêî. Â³í ô³íàí-
ñóâàâ òàêîæ ³íø³ ïðîåêòè, çîêðå-
ìà Ïåéçàæíó àëåþ, ðîçïîâ³äàº
ñêóëüïòîð Êîñòÿíòèí Ñêðåòóöü-
êèé.

Íàãàäàºìî, ùî ñêâåð êè¿â-
ñüêèõ ³íòåë³ãåíò³â ðîçòàøîâà-
íèé íà âóë. Âåëèê³é Æèòîìèð-
ñüê³é, íàâïðîòè ïîâîðîòó íà âóë.
Ãîí÷àðà. Êîñòÿíòèí Ñêðåòóöü-
êèé — àâòîð ñêóëüïòóð Â³ñëþêà,
êîò³â íà Ïåéçàæí³é àëå¿, êîòà ç
âèäåëîê á³ëÿ ìåòðî «Çîëîò³ âî-
ðîòà»,áàëåðèíè òà áàãàòüîõ ³íøèõ
àðò-îá’ºêò³â ñòîëèö³ �

Ç ÏÅÐØÈÕ äí³â íîâîãî 2014—2015 íàâ÷àëüíîãî ðî-
êó â çàêëàäàõ îñâ³òè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó îðãàí³çî-
âàíî ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ âèñòàâîê, ïðèñâÿ÷å-
íèõ ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é, ÿê³ çàãèíóëè, çàõèùà-
þ÷è äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò ³ òåðèòîð³àëüíó ö³ë³-
ñí³ñòü Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷-
íî¿ îïåðàö³¿ ó Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ (ÀÒÎ).
Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â Äåñíÿíñüê³é ÐÄÀ.

Çà äîïîìîãîþ äîêóìåíòàëüíèõ òà ôîòîìàòåð³àë³â,
ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ íà âèñòàâêàõ, â÷èòåë³ ÇÍÇ ðîçïîâ³äà-
þòü ó÷íÿì ïðî ïîä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòîð³ºþ óêðà¿íñüêî-
ãî äåðæàâîòâîðåííÿ, áîðîòüáîþ íàøîãî íàðîäó çà íå-
çàëåæí³ñòü òà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü ñâîº¿ äåðæà-
âè, äåìîêðàòè÷íèé âèá³ð Óêðà¿íè. Çíà÷íà óâàãà ïðè
îçíàéîìëåíí³ ç âèñòàâêîþ ïðèä³ëÿºòüñÿ ïåäàãîãàìè
ãåðîÿì, ÿê³ â³ääàëè æèòòÿ çà ºäèíó ³ â³ëüíó Óêðà¿íó,òà
âøàíóâàííþ ¿õ ïàì’ÿò³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ïî-
ä³áí³ çàõîäè ñïðèÿþòü ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàííþ
þíèõ ãðîìàäÿí òà äîïîìàãàþòü ðîçêðèòè çíà÷åííÿ
íåçàëåæíîñò³ ÿê ñèìâîëó ñïîêîíâ³÷íîãî ïðàãíåííÿ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Çîêðåìà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ïèòàííþ ãåðî-
¿çàö³¿ îñ³á, ÿê³ â³ääàëè æèòòÿ çà íàøó äåðæàâó,òà âøà-
íóâàííþ ¿õ ïàì’ÿò³ ïðèä³ëÿºòüñÿ îñîáëèâà óâàãà. Òàê,
çà ³í³ö³àòèâè òà ñïðèÿííÿ ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ
Ïåòðà Êóçèêà øêîë³ ¹ 275 áóëî ïðèñâîºíî ³ì’ÿ çà-
ãèáëîãî ó çîí³ ÀÒÎ Âîëîäèìèðà Êðàâ÷óêà, à íà ôàñà-
ä³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó
äîøêó ãåðîþ. Êð³ì òîãî, íà ì³ñö³ ñêàíäàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà ïî ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî,4 çàêëàäåíî ñàä Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³ òà çà ï³äòðèìêè ï³äïðèºìö³â ðàéîíó
âñòàíîâëåíî êàïëè÷êó �

Øê³ëüí³ âèñòàâêè,
ïðèñâÿ÷åí³ ãåðîÿì ÀÒÎ

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ íà áàç³ ÄÏ «Ñàíà-
òîðíèé êîìïëåêñ «Ïóùà îçåðíà» çà
ó÷àñòþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëü-
íèêà Äåïàðòàìåíòó ÄÀ² ÌÂÑ Óêðà-
¿íè Ñåðã³ÿ Áóäíèêà â³äáóëîñÿ óðî-
÷èñòå â³äêðèòòÿ 38-ãî çëüîòó Âñå-
óêðà¿íñüêèõ ô³íàëüíèõ çìàãàíü çà-
ãîí³â þíèõ ³íñïåêòîð³â ðóõó òà êî-
ìàíä ÊÂÊ Þ²Ð. Çà ïåðåìîãó çìàãà-
òèìóòüñÿ íàéêðàù³ êîëåêòèâè ç óñ³õ
îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ïðî öå «Õðåùà-
òèêó» ïîâ³äîìèëà ³íñïåêòîð ÄÀ² ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó.

Ó ðåã³îíàõ â öèõ çàõîäàõ áåðóòü
ó÷àñòü ïîíàä 50 òèñÿ÷ ä³òåé.

Ñïî÷àòêó þí³ ³íñïåêòîðè ðóõó
áðàëè ó÷àñòü ó îáëàñíèõ øê³ëüíèõ
çìàãàííÿõ.Ãîëîâíîþ â³äçíàêîþ íàé-
êðàùîãî çàãîíó ñòàëà ïóò³âêà íà
ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêèõ ô³íàëàõ 38-
ãî çëüîòó çàãîí³â Þ²Ð. Öüîãî ðîêó
íàéòàëàíîâèò³ø³ þí³ ³íñïåêòîðè,
ÿê³ óâ³éøëè äî ô³íàëó,âèðóøèëè äî
«Ïóù³ îçåðíî¿», àáè âçÿòè ó÷àñòü ó
ãîëîâíèõ ³ãðàõ ³ ïðåäñòàâèòè íà ðîç-
ñóä ñóää³â íîâ³, íàéïåðåêîíëèâ³ø³
ôîðìè ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ïî

çàïîá³ãàííþ äèòÿ÷îìó äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíîìó òðàâìàòèçìó.Óñêëàä-
í³ ÷àñè, ÿê³ íàðàç³ ïåðåæèâàº íàøà
êðà¿íà, íà æàëü, ç³ ñõîäó íå çìîãëè
ïðèáóòè äâ³ êîìàíäè-ó÷àñíèö³ Þ²Ð.
Öå þí³ ïîì³÷íèêè ÄÀ² Äîíåöüêî¿
òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé.

Íå äèâëÿ÷èñü íà öå, ïðàïîðè
ñõ³äíèõ îáëàñòåé áóëè íà ñöåí³ ðà-
çîì ç³ ñòÿãàìè ³íøèõ ðåã³îí³â,òà âñ³
ó÷àñíèêè çëüîòó áóðõëèâèìè îïëåñ-
êàìè ï³äòðèìàëè ñâî¿õ îäíîë³òê³â.

Îòæå, ç 5 ïî 9 âåðåñíÿ â³äáóëè-
ñÿ êîíêóðñí³ çìàãàííÿ «Âåëîåñòà-

ôåòà», «Þíèé ðåãóëþâàëüíèê»,
«Çíàííÿ Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó»,
«Ìåäè÷íà äîïîìîãà», «Êðàùèé
êîìàíäèð çàãîíó Þ²Ð»,òâîð÷³ êîí-
êóðñè «Àã³òáðèãàäà» ³ «Ñîö³àëüíà
ðåêëàìà ç áåçïåêè äîðîæíüîãî ðó-
õó» òà çìàãàííÿ Êëóáó âåñåëèõ òà
íàéêì³òëèâ³øèõ.

Íà â³äêðèòò³ çàõîäó âèñòóïàëè
þí³ òàëàíòè Óêðà¿íè, â³äîìèé àâ-
òîð-âèêîíàâåöü Ãàð³ê Êðè÷åâñüêèé
òà ïåðåìîæåöü òðåòüîãî ñåçîíó
«Óêðà¿íà ìàº òàëàíò» àðòèñò îðèã³-
íàëüíîãî æàíðó Â³òàë³é Ëóçêàðü �

Ó «Ïóù³ îçåðí³é» ñòàðòóâàâ ô³íàë çìàãàíü þíèõ ³íñïåêòîð³â
ðóõó

²íòåë³ãåíòíèé Ãîðîáåöü-áóíòàð 
ÿê ñèìâîë êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó

Ó×ÎÐÀ â ïàðêó «Ïåðåìîãà», ùî ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³,
ñòàðòóâàâ ô³íàë 18-ãî Ì³æíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëþ ô³ëüì³â ³ òåëåðà-
ä³îïðîãðàì äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà
«Çîëîòå êóð÷à». Çàõ³ä â³äáóâàºòü-
ñÿ çà ï³äòðèìêè Äåïàðòàìåíòó
êóëüòóðè ÊÌÄÀ. Ìåòîþ ïðîâå-
äåííÿ ôåñòèâàëþ ñòàëî çîêðåìà
ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ä³òåé òà
þíàöòâà,çàçíà÷àþòü îðãàí³çàòî-
ðè ñâÿòà.

Òàê,ó ïðîãðàì³ Ôåñòèâàëþ ïå-
ðåäáà÷åíî âèñòóï òâîð÷èõ êîëåê-
òèâ³â, ïðîâåäåííÿ ìàéñòåð-êëà-
ñ³â, êîíôåðåíö³é, êðóãëèõ ñòîë³â,
ïîêàç êðàùèõ ô³ëüì³â, íàãîðî-
äæåííÿ ïåðåìîæö³â.

Îðãêîì³òåòçàëó÷èâ äî óðî÷èñ-
òîñòåé ëàóðåàò³â ôåñòèâàëþ, äî-

ðîñëèõ òà þíèõ òâîðö³â, ãåðî¿â
ô³ëüì³â,òåëå- ³ ðàä³îïðîãðàì.Òà-
êîæ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çàõîäó ïëà-
íóºòüñÿ íà îñíîâ³ â³äçíÿòîãî ìà-
òåð³àëó ñòâîðèòè æóðíàë òà òåëå-
ïðîãðàìó.

Çàçíà÷èìî, ùî íàéêðàù³ ðî-
áîòè áóäóòüïðåäñòàâëåí³ äëÿ ó÷àñ-
ò³ â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ
ôåñòèâàëÿõ.

Ó2013—2014 ðîêàõ âçÿòè ó÷àñòü
ó êîíêóðñí³é ïðîãðàì³ ôåñòèâà-
ëþ âèÿâèëè áàæàííÿ 39 òåëåðà-
ä³îêîìïàí³é ³ ñòóä³é ç Óêðà¿íè,
Ðîñ³¿, Áîëãàð³¿, Ìàêåäîí³¿, Ñåðá³¿,
Ðóìóí³¿, Ìîëäîâè,Àíãë³¿, Êèòàþ,
Àìåðèêè, ÿê³ íàä³ñëàëè íà êîí-
êóðñ òåëå- ³ ðàä³îïðîãðàìè, ô³ëü-
ìè çàãàëüíîþ òðèâàë³ñòþ áëèçü-
êî 1 600 õâ.�

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Íàéäîðîæ÷à âèñòàâêà «Ïðîñò³ð»

ÑÜÎÃÎÄÍ² â³äêðèâàºòüñÿ âè-
ñòàâêà íàéäîðîæ÷îãî óêðà¿í-
ñüêîãî õóäîæíèêà Àíàòîë³ÿ Êðè-
âîëàïà. Åêñïîçèö³ÿ, ÿêà íàçèâàº-
òüñÿ «Ïðîñò³ð», ðîçì³ñòèòüñÿ â
Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ìó-
çå¿ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà. Âî-
íà ñòàíå ñï³ëüíèì ïðîåêòîì ìó-
çåþ òà ñòîëè÷íî¿ ãàëåðå¿ «Òðèï-
òèõ», ùî ñï³âïðàöþº ç õóäîæíè-
êîì á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â. «Ìè
ïðåäñòàâèìî íàéá³ëüøó åêñïî-
çèö³þ âñ³º¿ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè
Àíàòîë³ÿ Êðèâîëàïà â àáñòðàêò-
íîìó æèâîïèñ³»,— îá³öÿº äèðåê-
òîð «Òðèïòèõà» Þð³é Êîìåëü-
êîâ.

Öå áëèçüêî ÷îòèðüîõ äåñÿò-
ê³â ìàñøòàáíèõ ïîëîòåí, ñòâî-

ðåíèõ õóäîæíèêîì â ð³çíèé ÷àñ.
Îá’ºäíóº ¿õ ò³ëüêè æàíð: îñòàí-
í³õ 20 ç ãàêîì ðîê³â Êðèâîëàï
ïèøå ïåéçàæ³. Ïðè÷îìó â îñíîâ-
íîìó ò³, ÿê³ áà÷èòü íàâêîëî âëàñ-
íîãî áóäèíêó â ñåë³ Çàñóïî¿âêà
ï³ä Êèºâîì. Îäíàê ãîëîâíèì ãå-
ðîºì öèõ òâîð³â çàâæäè âèñòó-
ïàº íå ñò³ëüêè ïðèðîäà, ñê³ëüêè
íàñè÷åí³ ÿñêðàâ³ êîëüîðè, çà äî-
ïîìîãîþ ÿêèõ àâòîð çîáðàæóº
âîäó, íåáî, ïîâ³òðÿ ³ ïðîñò³ð âçà-
ãàë³. Çâ³äñè ³ íàçâà çàõîäó, ïîÿñ-
íþº ïàí Êðèâîëàï. Ðîáîòè äëÿ
ðåòðîñïåêòèâíî¿ âèñòàâêè â³í
â³äáèðàâ ñàì ³ îñîáèñòî êåðóâàâ
¿õ ðîçì³ùåííÿì íà ñò³íàõ ìó-
çåþ. Åêñïîçèö³ÿ òðèâàòèìå äî
29 âåðåñíÿ �

ÊÈßÍÈ âñå ÷àñò³øå ñêàðæàòüñÿ, ùî â ñóïåðìàðêåòàõ
ç íèõ íàìàãàþòüñÿ âçÿòè çàéâ³ ãðîø³. Íà ö³ííèêó ìî-
æå áóòè îäíà ö³íà, à íà êàñ³ — ³íøà. Çà ñïîñòåðåæåí-
íÿìè ïîêóïö³â, îñòàíí³ì ÷àñîì öÿ ð³çíèöÿ ñèëüíî
çá³ëüøèëàñÿ.

Çà ñëîâàìè âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà Ñîþçó ñïîæè-
âà÷³â Óêðà¿íè Ìàêñèìà Íåñì³ÿíîâà, íà íåóâàæíîñò³
ïîêóïö³â ìàãàçèíè ìîæóòü íåïîãàíî çàðîáèòè.

Ðó÷êè,çà ñëîâàìè Íåñì³ÿíîâà,çàì³ñòüàêö³éíî¿ 1 ãðí
ïðîäàâàëè ïî 7. ßê ïîÿñíèëè â îäí³é ç òîðãîâèõ ìå-
ðåæ, ñàìå çàê³í÷åííÿ àêö³¿ — ÷àñòà ïðè÷èíà íåïîðî-
çóì³íü. Íàïðèêëàä, àêö³ÿ ùîéíî çàê³í÷èëàñÿ, ³ ñï³â-

ðîá³òíèêè íå âñòèãëè ïîì³íÿòè ö³ííèêè.Òàêîæ íåâ³ä-
ïîâ³äí³ñòü ÷àñòî ïîÿñíþþòü çáîºì ïðîãðàìè,ÿêà äðó-
êóº ö³ííèêè. Ïîêóïåöü íå ìîæå çàïëàòèòè ³íøó ö³íó,
ó êîæíîãî òîâàðó ñâî¿ àðòèêóë ³ âàðò³ñòü, çàçíà÷åí³ â
ïðîãðàì³. Àäì³í³ñòðàòîð ïîâèíåí îïåðàòèâíî ç’ÿñó-
âàòè ïðè÷èíó íåâ³äïîâ³äíîñò³ ³ âèð³øèòè ïðîáëåìó.
ßê ðîçïîâ³äàþòü ðÿäîâ³ ïðàö³âíèêè ñóïåðìàðêåò³â,
ÿêùî ïîêóïöþ ³ ïîâåðíóòü ð³çíèöþ, òî îøòðàôóþòü
ïðîäàâöÿ.

Ìàêñèì Íåñì³ÿíîâ òàêîæ ñòèêàâñÿ ç ïîä³áíèì. ² ç
âëàñíîãî äîñâ³äó ìîæå ñêàçàòè: ÿêùî íàïîëÿãàòè,ð³ç-
íèöþ ïîâåðíóòü: «Ìè êóïóâàëè ïëàòòÿ, ³ íà êàñ³ âè-
ÿâèëîñÿ, ùî âîíî äîðîæ÷å íà 10 %. Êàñèð ñêàçàëà, ùî
öå íå ¿¿ ïðîáëåìè. Òîìó äàë³ ÿ ñï³ëêóâàâñÿ ç àäì³í³ñ-
òðàòîðîì.Â ðåçóëüòàò³ ìåí³ ïîâåðíóëè ð³çíèöþ».Ùîá
äîâåñòè,ùî òîâàð ïðîäàâàâñÿ çà àêö³éíîþ ö³íîþ,âàì
íåîáõ³äíî öå çàô³êñóâàòè (íàïðèêëàä,çíÿòè ôîòî ö³í-
íèêà, íàïèñè ç ö³íîþ íàä òîâàðîì). «Òîä³ çà íàÿâíî-
ñò³ ÷åêà, â ÿêîìó âêàçàíà çàâèùåíà ñóìà çàô³êñîâàíî¿
àêö³¿, ìàãàçèí ïîâèíåí ïîâåðíóòè ð³çíèöþ çã³äíî ç³
ñò.15 Çàêîíó «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷à»,—ãîâîðèòü
þðèñò Òåòÿíà Ãîëîâàòà. ßêùî ìàãàçèí â³äìîâëÿºòüñÿ,
ïèø³òüçàÿâó íà ³ì’ÿ äèðåêòîðà.ßê ïðàâèëî,òîðãîâåëüíèé
çàêëàä ïîâåðòàº ö³ ãðîø³.Îòæå,áóäüòå óâàæíèìè ³ áå-
ðåæ³òü ñâî¿ ãàìàíö³ �

Ó ïàðêó «Ïåðåìîãà» ðîçïî÷àâñÿ 
18-é Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ô³ëüì³â ³ òåëåðàä³îïðîãðàì 
äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà

Îáìàíè â êè¿âñüêèõ
ñóïåðìàðêåòàõ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про повноваження заступника міського голови — 
секретаря Київської міської ради

Розпорядження № 65 від 27 червня 2014 року
Відповідно до частини четвертої статті 42, пункту 10 частини третьої статті 50 Закону України «Про місце!

ве самоврядування в Україні», частини третьої статті 14 Закону України «Про столицю України — місто!ге!
рой Київ»:

1.�Дор�чити�заст�пни���місь�о�о��олови —

се�ретарю�Київсь�ої�місь�ої�ради:

1.1.�Призначати�на�посади�та�звільняти�з�по-

сад�працівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради,�помічни�ів-�онс�льтантів�деп�татів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�та�помічни�ів-�онс�льтан-

тів�народних�деп�татів�У�раїни;�здійснювати

інші�заходи,�пов’язані�з�проходженням�сл�ж-

би�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�пра-

цівни�ів�се�ретаріат��Київради.

1.2.�У�ладати���оди�та�до�овори,�пов’язані

з�ор�анізаційним,�правовим,�інформаційним,

аналітичним�та�матеріально-технічним�забез-

печенням�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ії

ор�анів,�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ім�ради�та

здійснювати�заходи�для�їх�ви�онання.

1.3.�Вести�від�імені�Київсь�ої�місь�ої�ради

справи�в��сіх�с�дових��становах�У�раїни�з�пи-

тань�захист��майнових�та�немайнових�прав�та

інтересів�з��сіма�правами,�я�і�надані�за�оном

позивач�,�відповідач�,�третій�особі�і�потерпі-

лом�,�видавати�довіреності�від�імені�Київсь�ої

місь�ої�ради�на�ведення�справ�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�в�с�дових��становах.

1.4.�Виріш�вати�за�дор�ченням�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�інші�питання,�пов’язані�з�ді-

яльністю�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�її�ор�анів.

2.�Дор�чити�заст�пни���місь�о�о��олови —

се�ретарю�Київсь�ої�місь�ої�ради�видавати�роз-

порядження�в�межах�своїх�повноважень.

3.�Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�від�05.06.2006�№�64/251�«Про�повноважен-

ня�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря

Київсь�ої�місь�ої�ради»�із�змінами�та�допов-

неннями,�внесеними�розпорядженням�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�від�14.10.2010�№ 730,

вважати�та�им,�що�втратило�чинність.

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

ня�залишаю�за�собою.
Голова В. Кличко

Про покладання обов’язків директора комунального 
підприємства «Володимирський ринок»

Розпорядження № 68 від 7 липня 2014 року
Відповідно до ст. 46 Кодексу законів про працю України, подання Прокуратури Голосіївського району м. Ки!

єва від 01.07.2014 № 88!5783 вих.!14 щодо перевірки фактів дотримання вимог законодавства службовими
особами комунального підприємства «Володимирський ринок», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.07.2014 № 809 «Про створення робочої гру!
пи з питань перевірки фактів, викладених у поданні Прокуратури Голосіївського району м. Києва щодо дотри!
мання вимог законодавства службовими особами комунального підприємства «Володимирський ринок», та
відсторонення від виконання службових обов’язків директора комунального підприємства «Володимирський
ринок» Ярошевич Л. В. та заступника директора комунального підприємства «Володимирський ринок» Се!
миженка І. М.:

1.�Ви�онання�обов’яз�ів�дире�тора��ом�-

нально�о�підприємства�«Володимирсь�ий�ри-

но�»�з�7�липня�2014�ро���по�ласти�на�Каню��

Тетян��Оле�сандрівн� —�заст�пни�а�дире�то-

ра�з�фінансово-е�ономічних�питань��ом�наль-

но�о�підприємства�«Володимирсь�ий�рино�»,

тимчасово,�на�період�відсторонення�від�поса-

ди�дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Во-

лодимирсь�ий�рино�»�Ярошевич�Л.�В.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Д�баса�Б.�Й.
Голова В. Кличко

Про затвердження Положення 
про секретаріат Київської міської ради

Розпорядження № 69 від 7 липня 2014 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про столицю України — місто!герой Київ», статті 20 Статуту тери!

торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805
(із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 19.12.2002 № 154/314 та рішенням Київра!
ди від 27.02.2003 № 263/423), Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської місь!
кої ради від 01.07.2008 № 8/8 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
29.04.2010 № 580/4018, від 27.05.2010 № 808/4246), на виконання пункту 5 рішення Київської міської ради
від 19.06.2014 № 11/11 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської
ради»:

1.�Затвердити�Положення�про�се�ретаріат

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�від�26.06.2006�№ 112/299�визнати�та�им,

що�втратило�чинність.

3.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Голова В. Кличко

Додато��
до�розпорядження�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�від�7.07.2014�№�69

ПОЛОЖЕННЯ 
про секретаріат Київської міської ради

1.�Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(да-

лі —�се�ретаріат)��творюється�Київсь�ою�місь-

�ою�радою.�Се�ретаріат�здійснює�ор�анізацій-

не,�правове,�інформаційне,�аналітичне,�мате-

ріально-технічне�забезпечення�діяльності�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�її�ор�анів�та�деп�татів�від-

повідно�до�статті�14�За�он��У�раїни�«Про�сто-

лицю�У�раїни —�місто-�ерой�Київ»,�статті�20

Стат�т��територіальної��ромади�міста�Києва,

Ре�ламент��Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Се�ретаріат���своїй�діяльності��ер�ється

Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�поста-

новами�Верховної�Ради�У�раїни,���азами�і�роз-

порядженнями�Президента�У�раїни,�постано-

вами�і�розпорядженнями�Кабінет��Міністрів

У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�Ре�-

ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ради,�Стат�том�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва,�розпоря-

дженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�за-

ст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�а�та�ож�цим�Положенням.

3.�До�с�лад��се�ретаріат��входять�стр��т�р-

ні�підрозділи,��творені�Київсь�им�місь�им��о-

ловою�відповідно�до�стр��т�ри�се�ретаріат�,

я�а�затвердж�ється�відповідно�до�п�н�т��2�стат-

ті�14�За�он��У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —

місто-�ерой�Київ».

4.�Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради��творює-

ться�Київсь�ою�місь�ою�радою.�Стр��т�ра�се�-

ретаріат�,�йо�о��ранична�чисельність�та�витра-

ти�на�йо�о��тримання�відповідно�до�п�н�т��2

статті�14�За�он��У�раїни�«Про�столицю�У�раїни—

місто-�ерой�Київ»�встановлюються�Київсь�ою

місь�ою�радою�за�поданням�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови.

5.�Штатний�розпис�та�чисельність�працівни-

�ів�стр��т�рних�підрозділів�се�ретаріат��за-

твердж�ються�в��становленом��поряд���Київ-

сь�им�місь�им��оловою�за�поданням�заст�п-

ни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої

місь�ої�ради.

6.�Се�ретаріат�має�печат���із�своїм�найме-

н�ванням.

7.�Се�ретаріат�відповідно�до�по�ладених�на

ньо�о�завдань:

7.1.�Забезпеч�є�під�отов���матеріалів,�по-

в’язаних�з�розроб�ою�прое�тів�рішень,�що�вно-

сяться�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.2.�Розробляє�або�бере��часть���розробці

прое�тів�рішень,�що�приймаються�Київсь�ою

місь�ою�радою.

7.3.�Здійснює�е�спертиз��прое�тів�рішень,

що�вносяться�до�Київсь�ої�місь�ої�ради,�та�а�-

тів,�я�і�приймаються�або�по�одж�ються�Київ-

сь�им�місь�им��оловою�та�заст�пни�ом�місь-

�о�о��олови —�се�ретарем�Київсь�ої�місь�ої

ради,�щодо�їх�відповідності�Констит�ції�У�раїни

та�чинном��за�онодавств�.

7.4.�Надає��онс�льтативн�,�ор�анізаційн��та

правов��допомо���деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради,�постійним��омісіям�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди���здійсненні�ними�своїх�повноважень,�за-

безпеч�є�їх�необхідною�інформацією.

7.5.�Здійснює�аналіз�нормотворчої�діяльно-

сті�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�метою�її�вдос�она-

лення.

7.6.�Взаємодіє�з�ор�анами�про��рат�ри,�с�-

дами�та�іншими�правоохоронними�ор�анами�з

питань�відповідності�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради�Констит�ції�У�раїни�та�за�онам�У�раїни,�пи-

тань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції.

7.7.�Забезпеч�є�представництво�інтересів

Київсь�ої�місь�ої�ради�в�с�дових�ор�анах,�ін-

ших�державних�ор�анах,��становах,�ор�аніза-

ціях,�перед�іншими�юридичними�та�фізичними

особами.

7.8.�Гот�є�за�дор�ченням�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови,�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ер�ючо�о�спра-

вами�виснов�и�з�ор�анізаційних,�правових,�ін-

формаційних,�аналітичних�та�матеріально-тех-

нічних�питань.

7.9.�Забезпеч�є�під�отов���та�проведення

сесій�Київсь�ої�місь�ої�ради,�засідань�Президії

Київсь�ої�місь�ої�ради,�засідань�постійних��о-

місій�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�тимчасових��он-

трольних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради,�робо-

чих��р�п�та�інших�ор�анів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�для�реалізації�Київсь�ою�місь�ою�радою�сво-

їх�повноважень.

7.10.�Реєстр�є�прое�ти�рішень,�що�подають-

ся�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.11.�Здійснює�реєстрацію,�облі��деп�тат-

сь�их�звернень,�деп�татсь�их�запитів,�деп�-

татсь�их�запитань�та��онтроль�за�їх�роз�лядом.

7.12.�Здійснює��онтроль�за�ор�анізацією�ви-

�онання�дор�чень�виборців.

7.13.�Здійснює�др���вання�і�тираж�вання�ма-

теріалів�та�до��ментів,�пов’язаних�з�діяльністю

Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.14�Забезпеч�є�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої

ради�прое�тами�рішень�та�інформаційними�ма-

теріалами�з�питань,�що�вносяться�на�роз�ляд

Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.15.�Здійснює�ведення�прото�олів�і�стено-

�рам�засідань�Київсь�ої�місь�ої�ради,�прото�о-

лів�засідань�постійних��омісій�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�нарад,�забезпеч�є�їх�збері�ання.

7.16.�Здійснює�реда��вання�прото�олів,�про-

е�тів�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�інших

до��ментів,�пов’язаних�з�діяльністю�Київсь�ої

місь�ої�ради,�забезпеч�є�правильність�їх�оформ-

лення.

7.17.�Забезпеч�є�оформлення�та�реда��ван-

ня�стено�рам�засідань�Київсь�ої�місь�ої�ради,

�ожний�ар��ш�я�ої�віз�ється�особою,�я�а�від-

повідає�за�її�оформлення,�літерат�рним�реда�-

тором,�начальни�ом��правління�ор�анізаційної

роботи,��оловою�профільної�постійної��омісії

Київсь�ої�місь�ої�ради,�заст�пни�ом�місь�о�о

�олови —�се�ретарем�Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.18.�Здійснює�облі��прийнятих�Київсь�ою

місь�ою�радою�рішень�в�еле�тронном��та�па-

перовом��ви�ляді.

7.19.�Здійснює�форм�вання�та�підтримання

в�належном��стані�бази�даних�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради.

7.20.�Забезпеч�є�оформлення,�розсил���в

�становленом��поряд����опій�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�їх�п�блі�ацію.

7.21.�Здійснює�видач���опій�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�юридичним�і�фізичним�особам�та

засвідчення�їх�печат�ою�се�ретаріат�.

7.22.�Здійснює�до��ментальне�обсл��ов�-

вання�Київсь�ої�місь�ої�ради:�ор�анізацію�про-

ходження,�облі���та�збері�ання�сл�жбової��о-

респонденції,�що�надійшла�на�ім’я�Київсь�о�о

місь�о�о��олови,�заст�пни�а�місь�о�о��олови —

се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради,��олів�постій-

них��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ер�ючо�о

справами,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів

се�ретаріат�,��омпле�т�вання�архів�.

7.23.�Здійснює�опрацювання�сл�жбових�до-

��ментів,�під�отов���до�них�довід�ових,�аналі-

тичних�та�інших�матеріалів.

7.24.�Ор�анізов�є�ви�онання�дор�чень�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�та�заст�пни�а�місь�о-

�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради,

�ер�ючо�о�справами.

7.25.�Забезпеч�є�ведення�бази�даних�сл�ж-

бової��ореспонденції�в�єдиній�еле�тронній�ме-

режі�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

7.26.�Забезпеч�є�ведення�діловодства,�об-

лі�,�проходження�і��онтроль�за�ви�онанням�рі-

шень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�інших�до��мен-

тів,�їх�збері�ання�та�передач��в��становленом�

поряд���до�архів�.

7.27.�Забезпеч�є�ор�анізацію�ви�онання�пер-

спе�тивно�о�план��роботи�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�та�здійснює��онтроль�за�форм�ванням�і�ви-

�онанням�планів�роботи�постійних��омісій�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради.

7.28.�Здійснює�взаємодію�з�центральними

ор�анами�ви�онавчої�влади,�ор�анами�місцево-

�о�самовряд�вання���під�отовці�питань,�що�вно-

сяться�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.29.�Надає�в��становленом��поряд���ор�а-

нізаційн��та�методичн��допомо�����здійсненні

заходів�щодо�під�отов�и�та�проведення�вибо-

рів,�референд�мів�та�опит�вань�на�території

міста�Києва.

7.30.�Забезпеч�є�ор�анізацію�особисто�о

прийом���ромадян�заст�пни�ом�місь�о�о��о-

лови —�се�ретарем�Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.31.�Здійснює�ор�анізаційне�забезпечення

проведення�нарад,�з�стрічей�та�інших�захо-

дів,�що�проводяться�Київсь�им�місь�им��оло-

вою,�заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ре-



тарем�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ер�ючим�спра-

вами.

7.32.�Здійснює�інформаційно-технічне�за-

безпечення�ведення�засідань�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

7.33.�Забезпеч�є�ф�н�ціон�вання�ло�альної

інформаційної�мережі�Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.34.Забезпеч�є�підтрим���та�с�провід�веб-

сайт��Київсь�ої�місь�ої�ради.

7.35.�Забезпеч�є�здійснення�взаємозв’яз�ів

із�засобами�масової�інформації,�ор�анізацію

висвітлення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради

в�засобах�масової�інформації.

7.36.�Аналіз�є�с�спільно-політичн��і�соціаль-

но-е�ономічн��сит�ації�та�стан�розвит���міс-

цево�о�самовряд�вання���місті�Києві.�Надає

методичн��допомо���районним���м.�Києві�ра-

дам,�іншим�ор�анам�місцево�о�самовряд�ван-

ня�та�ор�анам�самоор�анізації�населення.

7.37.�Веде�статистичн��звітність�з�питань,

що�належать�до��омпетенції�се�ретаріат�.

7.38.�Здійснює�видат�и�на��тримання�пра-

цівни�ів�се�ретаріат�,�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�та�на�їх�матеріально-технічне�забез-

печення�в�межах��ошторис�.

7.39.�Разом�з�відповідними�стр��т�рними

підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснює�матеріально-технічне�та

�осподарсь�о-поб�тове�забезпечення�діяль-

ності�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�постій-

них��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради,�працівни�ів

се�ретаріат�.

7.40.�Забезпеч�є�ведення�б�х�алтерсь�о�о

облі���та�звітності��осподарсь�о-фінансової�ді-

яльності�се�ретаріат��відповідно�до�чинно�о

за�онодавства.

7.41.�Здійснює,�я���оловний�розпорядни�

�оштів,�фінанс�вання�розпорядни�ів�та�одер-

ж�вачів�бюджетних��оштів.

7.42.�Надає�пропозиції�по��дос�оналенню

розвит���місцево�о�самовряд�вання�в�місті�Ки-

єві,�вивчає�та�ви�ористов�є�досвід�роботи�ор-

�анів�місцево�о�самовряд�вання�У�раїни�та�за-

р�біжних��раїн.

7.43.�Забезпеч�є�членів�деле�ацій�Київсь�ої

місь�ої�ради,�я�і�відряджаються�або�направ-

ляються�за��ордон,�відповідними�матеріалами

і�до��ментами.

7.44.�Забезпеч�є�ор�анізацію�та�здійснення

роботи�по��адровом��обсл��ов�ванню�праців-

ни�ів�се�ретаріат��відповідно�до�За�он��У�ра-

їни�«Про�сл�жб��в�ор�анах�місцево�о�самовря-

д�вання»,�помІчни�ів-�онс�льтантів�деп�татів

Київсь�ої�місь�ої�ради�відповідно�до�За�он�

У�раїни�«Про�стат�с�деп�татів�місцевих�рад»

та�помічни�ів-�онс�льтантів�народних�деп�та-

тів�У�раїни�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

стат�с�народних�деп�татів�У�раїни».

7.45.�Забезпеч�є�підвищення��валіфі�ації,

під�отов���та�перепід�отов����адрів,�ор�анізо-

в�є�робот��з��адровим�резервом,�вживає�захо-

ди�щодо�заохочення�працівни�ів�се�ретаріат�.

7.46.�Здійснює�облі��війсь�овозобов’язаних

та�призовни�ів,�бронювання�війсь�овозобов’я-

заних.

7.47.�Забезпеч�є�дотримання��онфіденцій-

ності�інформації�з�о�ремих�питань�діяльності

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�ідно�з�чинним�за�оно-

давством.

7.48.�Здійснює�оперативне��правління�не-

жилими�б�дин�ами�адміністративно�о�та��ос-

подарсь�о�о�призначення,�розташованими�на

в�л.�Хрещати�,�36�та�б�дин�ом�6-а�на�в�л.�Бо�-

дана�Хмельниць�о�о.

7.49.�Здійснює�ви�онання�інших�ф�н�цій�від-

повідно�до�чинно�о�за�онодавства�за�дор�чен-

ням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�заст�пни�а

місь�о�о��олови�— се�ретаря�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,��ер�ючо�о�справами.

8.�Се�ретаріат�має�право:

8.1.�Зал�чати�спеціалістів�державних�ор�анів,

підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�представ-

ни�ів��ромадсь�ості,�вчених�та�спеціалістів�для

роз�ляд��питань,�що�належать�до�йо�о��омпе-

тенції.

8.2.�Отрим�вати�від�ор�анів�державної�ви-

�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�не-

залежно�від�форм�власності�та�підпоряд��ван-

ня,�інформацію,�до��менти�та�інші�матеріали,

необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о

завдань.

8.3.�С�ли�ати�в��становленом��поряд���на-

ради�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпе-

тенції.

8.4.�Вносити�на�роз�ляд�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови�прое�ти�розпоряджень,�планів,�захо-

дів�та�інших�до��ментів�з�питань,�що�належать

до��омпетенції�се�ретаріат�.

9.�Порядо��здійснення�се�ретаріатом�своїх

повноважень�визначається�вн�трішнім�ре�ла-

ментом�се�ретаріат�,�я�ий�затвердж�ється�за-

ст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ретарем�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради.

Робота�се�ретаріат��та�йо�о�стр��т�рних�під-

розділів�план�ється���поряд��,�встановленом�

заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ретарем

Київсь�ої�місь�ої�ради.

10.�Се�ретаріат���процесі�ви�онання�по�ла-

дених�на�ньо�о�завдань�взаємодіє�з�територі-

альною��ромадою�м.�Києва,�Київсь�им�місь-

�им��оловою,�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої

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

адміністрацією),�ор�анами�державної�влади,

районними���м.�Києві�радами�та�їх�ви�онавчи-

ми�ор�анами,�ор�анами�самоор�анізації�насе-

лення,�партіями,��ромадсь�ими�ор�анізаціями,

підприємствами,��становами,�ор�анізаціями

незалежно�від�форм�власності�та�підпоряд��-

вання.

11.�Се�ретаріат�очолює�заст�пни��місь�о�о

�олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�ий

здійснює�ф�н�ції�і�повноваження,�передбаче-

ні�чинним�за�онодавством.

12.�Заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради:

12.1.�Ор�аніз�є�під�отов���сесій�Київсь�ої

місь�ої�ради,�питань,�що�вносяться�на�роз�ляд

Київсь�ої�місь�ої�ради.

12.2.�Забезпеч�є�своєчасне�доведення�рі-

шень�Київсь�ої�місь�ої�ради�до�ви�онавців�і�на-

селення,�ор�анізов�є��онтроль�за�їх�ви�онан-

ням.

12.3.�За�дор�ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови��оордин�є�діяльність�постійних��омісій�та

інших��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради,�дає�їм�до-

р�чення,�сприяє�ор�анізації�ви�онання�їх�ре�о-

мендацій.

12.4.�Сприяє�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди���здійсненні�їх�повноважень.

12.5.�Ор�аніз�є�за�дор�ченням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�відповідно�до�за�онодавства�здійс-

нення�заходів,�пов’язаних�з�під�отов�ою�і�про-

веденням�референд�мів�та�виборів�до�ор�анів

державної�влади�і�місцево�о�самовряд�вання.

12.6.�Забезпеч�є�збері�ання���відповідних

ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�офіційних

до��ментів,�пов’язаних�з�місцевим�самовря-

д�ванням�територіальної��ромади�міста�Києва,

забезпеч�є�дост�п�до�них�осіб,�я�им�це�право

надано���встановленом��поряд��.

12.7.�Виріш�є�за�дор�ченням�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�або�Київсь�ої�місь�ої�ради�інші�пи-

тання,�пов’язані�з�діяльністю�Київсь�ої�місь�ої

ради�та�її�ор�анів.

12.8.�С�ли�ає�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради��

разі�немотивованої�відмови�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�або�неможливості�йом��с�ли�ати

сесію�Київсь�ої�місь�ої�ради;�повідомляє�де-

п�татам�і�доводить�до�відома�населення�ін-

формацію�про�час�і�місце�проведення�сесії

Київсь�ої�місь�ої�ради,�питання,�я�і�передба-

чається�внести�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої

ради.

12.9.�Веде�засідання�Київсь�ої�місь�ої�ради

та�підпис�є�її�рішення���випад�ах,�передбаче-

них�п�н�том�12.8�цьо�о�Положення.

12.10. Здійснює�повноваження�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�в�разі�йо�о�відс�тності�або�не-

можливості�ви�онання�ним�своїх�обов’яз�ів�з�ін-

ших�причин.

12.11.�Здійснює��ерівництво�діяльністю�се�-

ретаріат�,�видає�в�межах�своєї��омпетенції�роз-

порядження�і�ор�аніз�є��онтроль�за�їх�ви�онан-

ням.

12.12.�Затвердж�є�положення�про�стр��т�р-

ні�підрозділи�се�ретаріат��та�посадові�інстр��-

ції�працівни�ів�се�ретаріат�.

12.13.�Розпоряджається��оштами�в�межах

затверджено�о��ошторис��витрат�на��триман-

ня�се�ретаріат�.

13.�Кер�ючий�справами,�помічни�(и)�заст�п-

ни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої

місь�ої�ради�здійснюють�свої�повноваження

відповідно�до�посадових�обов’яз�ів,�затвер-

джених�заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�-

ретарем�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Кер�ючий�справами���випад���відс�тності

заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�ви�он�є�йо�о�ф�н�ції,��рім

встановлених�п�н�тами�12.8.,�12.9.,�12.10.,

12.11.�(в�частині�видачі�розпоряджень),�15�цьо-

�о�Положення.

14.�Стр��т�рні�підрозділи�се�ретаріат��здійс-

нюють�свої�повноваження�відповідно�до�поло-

жень,�затверджених�заст�пни�ом�місь�о�о��о-

лови —�се�ретарем�Київсь�ої�місь�ої�ради.

15.�Кер�ючий�справами,�помічни�(и)�заст�п-

ни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої

місь�ої�ради,��ерівни�и�стр��т�рних�підрозді-

лів,�їх�заст�пни�и�та�працівни�и�се�ретаріат�

призначаються�на�посади�та�звільняються�з

посад�заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ре-

тарем�Київсь�ої�місь�ої�ради�в��становленом�

за�оном�поряд��.

16.�Працівни�и�се�ретаріат��нес�ть�персо-

нальн��відповідальність�за�ви�онання�своїх�по-

садових�обов’яз�ів.

17.�На�працівни�ів�се�ретаріат��поширюєть-

ся�за�онодавство�про�сл�жб��в�ор�анах�місце-

во�о�самовряд�вання,�про�державн��сл�жб��та

за�онодавство�про�працю.�Вони�зобов’язані

ви�он�вати�Правила�вн�трішньо�о�тр�дово�о

розпоряд��,�інстр��ції�з�діловодства,�підвищ�-

вати�професійний�рівень.

Заступник міського голови — 
секретар Київради О. Резніков

Про внесення змін до структури 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 70 від 11 липня 2014 року
Враховуючи закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто!ге!

рой Київ» та відповідно до пункту 11 Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської місь!
кої ради від 19.12.2002 № 182/342, з метою підвищення ефективності функціонування ринку землі:

Внести�зміни�до�стр��т�ри�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�затвердженої�розпорядженням�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�від�22.01.2013�№ 11

«Про�затвердження�стр��т�ри�Департамент�

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)»,�а�саме:�доповнити�стр��т�-

р��новим�п�н�том�5�та�о�о�зміст�:

«5.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —

начальни���правління�форм�вання�рин���зем-

лі».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�5 —�15�із�відповідни-

ми�підп�н�тами�вважати�відповідно�п�н�тами�6 —

16�із�відповідними�підп�н�тами.

Київський міський голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження змін до Положення 

про апарат виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 921 від 20 серпня 2014 року
Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Київського

міського голови від 29 липня 2014 року № 105 «Про посаду заступника голови Київської міської державної
адміністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)», згоди Прем’єр!міністра України від 19 липня 2014 року № 26183/1/1 —14 та враховуючи роз!
порядження Київського міського голови від 24 липня 2014 року № 95 «Про першого заступника та заступни!
ків голови Київської міської державної адміністрації»:

Затвердити�зміни�до�Положення�про�апарат

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвер-

джено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�7�вересня�2011�ро��

№ 1627,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
20.08.�2014�№�921

Зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ці�зміни�є�невід’ємною�частиною�ПОЛОЖЕННЯ�ПРО�АПАРАТ�

ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ�

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ)

1.�У�підп�н�тах�3.�3.,�3.6.,�3.14�п�н�т��3�сло-

ва�«та�йо�о�заст�пни�ів»�замінити�словами�«та

першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�пни�ів��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації».

2.�У�абзаці�2�п�н�т��5�слова�«заст�пни���о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�— �ерівни��апарат�»�замінити�словами�«�е-

рівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)».

3.�У�п�н�ті�6�слова�«за�по�одженням�з�Кабі-

нетом�Міністрів�У�раїни»�ви�лючити.
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4.�У�п�н�ті�8�Положення�слова�«трьох»�ви-

�лючити.

5.�У�те�сті�Положення�слова�«�олова�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»���всіх

відмін�ах�замінити�словами�«Київсь�ий�місь-

�ий��олова»���відповідних�відмін�ах.

6.�У�те�сті�положення�слова�«заст�пни���о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

— �ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)»���всіх�відмін�ах�замінити�сло-

вами�«�ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)»���відповідних�відмін�ах.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до Положення 
про інформаційно!телекомунікаційну систему 

«Єдиний веб!портал територіальної 
громади міста Києва»

Розпорядження № 925 від 21 серпня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05

травня 2011 року № 547/201 1 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної ін!
формації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи облі!
ку публічної інформації», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28 грудня 2012 року № 2368 «Про затвердження Порядку роботи з документа!
ми в інформаційно!телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади
міста Києва» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), район!
них в місті Києві державних адміністраціях»:

Затвердити�зміни�до�Розділ��3�Положення�про�інформаційно-теле�ом�ні�аційн��систем�

«Єдиний�веб-портал�територіальної��ромади�міста�Києва»,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�12�берез-

ня�2013�ро���№ 304,�що�додаються.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

21.08.2014�№�925

Зміни
до Положення про інформаційно!телекомунікаційну

систему «Єдиний веб!портал територіальної
громади міста Києва»

Розділ�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«3.�Інформація�для�оприлюднення.�Система

облі���п�блічної�інформації.

3.1.�Перелі��обов’яз�ової�для�оприлюднен-

ня�інформації�її�постачальни�ами�та�особли-

вості�надання�наведено�в�додат���1�до�Поло-

ження.

Перелі��інформації,�обов’яз�ової�для�опри-

люднення�на�с�бвеб-сайтах�РДА�(постачаль-

ни�ів�інформації),�визначений�в�додат���4�до�цьо-

�о�Положення.

3.2.�Перелі��обов’яз�ової�інформації�може

змінюватись,�про�що��онтент-адміністратор

ЄВП�повідомляє�відповідних�постачальни�ів

інформації�еле�тронною�поштою�та/або�пись-

мово,�що�не�потреб�є�внесення�змін���це�По-

ложення.

3.3.�Доцільна�інформація�визначається�пос-

тачальни�ами�інформації,�РДА�та�висвітлює-

ться�на�створених�за�їх�ініціативою�веб-сторін-

�ах�(р�бри�ах)�ЄВП.

3.4.�Система�облі���п�блічної�інформації�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —

система�облі��)�є�мод�лем�ЄВП,�де�фі�с�єть-

ся�інформація�про�до��менти,�що�містять�п�б-

лічн��інформацію,�розпорядни�ом�я�ої�є�ви�о-

навчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація).

3.5.�Постачальни�ом�інформації�для�систе-

ми�облі���є�інформаційно-теле�ом�ні�аційна

система�«Єдиний�інформаційний�простір�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва».

3.6.�Адміністратором�системи�облі���є�ад-

міністратор�ЄВП.

3.7.�Реєстрація�до��ментів�здійснюється�шля-

хом�внесення�в�реєстраційн���арт���та�их�ві-

домостей�про�до��менти�в�еле�тронном��ви-

�ляді:

номер�облі�ової��арт�и�в�системі�облі��;

назва�до��мента;

реєстраційний�номер�до��мента;

дата�створення�до��мента;

дата�надходження�до��мента;

джерело�інформації�(автор,�відповідальний

підрозділ);

передбачена�за�оном�підстава�віднесення

інформації�до��ате�орії�з�обмеженим�дост�-

пом;

стро��обмеження�(��разі�реєстрації�до��мен-

та,�що�містить�інформацію�з�обмеженим�до-

ст�пом);

�ал�зь,��лючові�слова;

тип,�носій�(те�стовий�до��мент,�плів�и,�ві-

део-�та�а�діозаписи�тощо);

вид�до��мента�(нормативні�а�ти,�прое�ти�рі-

шень,�рішення,���оди,�прото�оли,�звіти,�прес-

релізи�тощо);

прое�ти�рішень�(доповідні�запис�и,�звернен-

ня,�заяви,�подання,�пропозиції,�листи�тощо);

форма�збері�ання�до��мента;

місце�збері�ання�до��мента;

У�разі�потреби�може�зазначатися�додат�о-

ва�інформація.

3.8.�Мовою�ЄВП�є���раїнсь�а.�Передбачено

можливість�подання�дея�их�матеріалів�інши-

ми�мовами�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адмістрації) 
від 12 квітня 2010 року № 264 

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії 
на честь  Почаївської Ікони Божої Матері 

в Дарницькому районі 
м. Києва Української Православної Церкви»

Розпорядження № 927 від 21 серпня 2014 року
Відповідно до ст.14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву насто!

ятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громали парафії на честь Почаїв!
ської Ікони Божої Матері в Дарницькому районі м. Києва Української Православної Церкви від 27 листопа!
да 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 26 лютого 2013 року № 3, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�парафії�на�честь�Почаївсь�ої�І�они

Божої�Матері�в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва�У�ра-

їнсь�ої�Православпої�Цер�ви,�зареєстровано-

�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�від�12��вітня�2010�ро���№ 264,

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Внести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�12��вітня

2010�ро���№ 264,�замінивши�слова:�«релі�ій-

ної��ромади�парафії�на�честь�Почаївсь�ої�І�они

Божої�Матері�в�Дарниць�ом��районі�м.�Києва�У�ра-

їнсь�ої�Православної�Цер�ви»�словами:�«релі-

�ійної��ромади�Почаївсь�ої�І�они�Божої�Матері

У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва».

Голова В. Кличко

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 929 від 21 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по!
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами
в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 ро!
ку № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

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

�іль�ості�4�дозволи.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�спл�-

атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням�норм

техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�санітар-

них�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів�зов-

нішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро��

їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�вимо-

�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовнішньої

ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість�розта-

ш�вання�відповідних�ре�ламних�засобів,—�до�на-

стання�та�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах

(підходах).

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні-

�онова�Т.�В.

Голова В. Кличко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

21.08.2014�№�929

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, 

строк дії яких продовжується
№ Лндозволу Розповсюджувач

реклами
Тип рекламною засобу Площа,

кв.м
Місце розташування
рекламної о засобу

1. 10594"05"П"1 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Теодора Драйзера
(напроти будинку № 42,
480 м до перхрестя з
вул.Оноре де Бальзака)

2. 10388"05"П"1 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Академіка Вільямса (85 м
від будинку № 9, напроти)

3. 10596"05"П"1 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул,
Теодора Драйзера, 42 (390
м після перехрестя з
вул.Оноре де Бальзака)

4. 10595"05"П"1 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул,
Теодора Драйзера, 42
(напроти, 390 м до
перехрестя з вул.Оноре де
Бальзака)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про встановлення лімітів споживання 
теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання

та водовідведення на 2014 рік 
для бюджетних установ, 

що фінансуються з бюджету міста Києва, 
та КП «Київміськсвітло»

Розпорядження № 934 від 22 серпня 2014 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

частини 3 статті 51 Бюджетного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України, пункту 16 рішен!
ня Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», постано!
ви Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущен!
ня втрат бюджету» та в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�ліміти�споживання�теплової,

еле�тричної�енер�ії,�природно�о��аз�,�водопос-

тачання�та�водовідведення�на�2014�рі��для�бю-

джетних��станов,�що�фінанс�ються�з�бюджет�

міста�Києва,�та�КП�«Київмісь�світло»�з�ідно�з

додат�ами�1-13.

2.�Керівни�ам�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��оловам

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,��ерівни�ам�бюджетних��станов,�що�фінан-

с�ються�з�бюджет��міста�Києва,�забезпечити

дотримання�встановлених�лімітів�споживання

теплової,�еле�тричної�енер�ії,�природно�о��а-

з�,�водопостачання�та�водовідведення.

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�та��олів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій.

Голова В. Кличко
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Про виконання робіт з часткового відновлення верхнього шару
асфальтобетонного покриття

вул. Хрещатик на ділянці від вул. Б. Хмельницького 
до Європейської площі

Розпорядження № 936 від 22 серпня 2014 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 «Закону України «Про автомо!

більні дороги», частини 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону Укра!
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 21 липня 2014 року № 608/2014
«Про відзначення 23!ї річниці незалежності України», з метою відновлення асфальтобетонного покриття про!
їзної частини і забезпечення належних та безпечних умов руху, в межах функцій органу місцевого самовря!
дування:

1.�Ком�нальном��підприємств��«Шляхово-

е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та�е�с-

пл�атації�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Шевчен�івсь�о�о�район�»:

1.1.�Ви�онати�роботи�з�част�ово�о�віднов-

лення�верхньо�о�шар��асфальтобетонно�о�по-

�риття�проїзної�частини�в�л.�Хрещати��на�ді-

лянці�від�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о�до�Європей-

сь�ої�площі�в�термін�до�21.08.2014.

1.2.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

1.3.�Розробити�та�по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�м.�Києві�схем��ор�анізації�дорожньо-

�о�р�х��на�період�ви�онання�робіт,�зазначених

��підп�н�ті�1.1�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�передбачити�в�поточном�

році�додат�ове�бюджетне�призначення�на�по-

точне��тримання��ом�нальном��підприємств�

«Шляхово-е�спл�атаційне��правління�по�ре-

монт��та�е�спл�атації�автомобільних�шляхів�та

спор�д�на�них�Шевчен�івсь�о�о�район�»�для

ви�онання�робіт,�передбачених���підп�н�ті�1.1

п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

здійснити�фінанс�вання�робіт,�зазначених��

підп�н�ті�1.1�п�н�т��1�ньо�о�розпорядження.

4.�Контроль�за�ви�онанням�ньо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.

Голова В. Кличко

Про утворення робочої групи з вивчення питання ефективності
діяльності комунального підприємства «Фармація»

Розпорядження № 947 від 27 серпня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки аудитор!

ського звіту комунального підприємства «Фармація» від 05 серпня 2014 року № 054!8!1!07/68, з метою під!
готовки пропозицій щодо поліпшення фінансового стану комунального підприємства «Фармація»:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�вивчення�питан-

ня�ефе�тивності�діяльносіі��ом�нально�о�під-

приємства�«Фармація»�та�затвердити�її�с�лад,

то�додається.

2.�Робочій��р�пі�з�вивчення�питання�ефе�-

тивності�діяльності��ом�нально�о�підприємства

«Фармація»:

2.1.�Вивчити�сит�ацію,�то�с�лалася����ом�наль-

ном��підприємстві�«Фармація».

2.2.�Визначити�причини,�що�призводять�до

неефе�тивної�діяльності��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Фармація».

2.3.�Надати�пропозиції�щодо�їх��с�нення�Ки-

ївсь�ом��місь�ом���олові���тижневий�термін�з

дня�видання�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�оно-

ва�І.�В.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

27.08.2014�№�947

СКЛАД
робочої групи з вивчення питання ефективності діяльності комунального

підприємства «Фармація»

Івасен�о� �Михайло�Ми�олайович�— за-

ст�пни��начальни�а��правління�з�питань

правоохоронної�роботи,�запобі�ання�та�про-

тидії��ор�пції�апарат�,��олова�робочої��р�-

пи

Пахален�о�Юлія�Петрівна�— заст�пни��на-

чальни�а��правління —�начальни���відділ���прав-

ління�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�апа-

рат�

Любиш-Родчен�о�Наталія�Гри�орівна�—

�оловний�спеціаліст��правління��б�х�алтер-

сь�о�о�облі���та�звітності�апарат��

Ідоятова�Єв�енія�Ж�ма�адіївна�— начальни�

відділ��юридично�о��правління�апарат�

Пліс�Геннадій�Володимирович�— радни���о-

лови��правління�ор�анізаційно-аналітично�о

забезпечення�діяльності��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�(патронатна�сл�ж-

ба)�апарат�
Керівник апарату В. Бондаренко

Про передачу будівель до сфери управління районних 
в місті Києві державних адміністрацій

Розпорядження № 954 від 28 серпня 2014 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва жит!
лового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», подання прокуратури
міста Києва від 07 квітня 2014 № 08!115!14 про усунення порушень вимог законодавства під час використан!
ня майна дошкільних навчальних закладів, лист комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»
від 28 квітня 2014 року № 155/1/05!1626, звернення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 063!
2122, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Передати�до�сфери��правління�Дарниць-

�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�нежил��б�дівлю�на�в�л.�Санаторній,�9-а,

літера�А.

2.�Передати�до�сфери��правління�Деснян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації:

2.1.�Нежил��б�дівлю�на�в�л.�Каштановій,�6.

літера�А.

2.2.�Нежил��б�дівлю�на�в�л.�Саб�рова�Оле�-

сандра,�16-а,�літера�А.

3.�Передати�до�сфери��правління�Солом’ян-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації:

3.1.�Нежил��б�дівлю�на�в�л.�Іс�рівсь�ій,�5-а,

літера�А.

3.2.�Нежил��б�дівлю���пров.�Західном�,�4,�лі-

тера�А.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�спіль-

но�з��ом�нальним�підприємством�«Київжитло-

спеце�спл�атація»�та�районними�в�місті�Києві

державними�адміністраціями�забезпечити�прий-

няття —�передач��об’є�тів�з�ідно�з�п�н�тами

1,�2,�3.

5.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації,�Деснянсь�ій�районній�в�міс-

ті�Києві�державній�адміністрації�та�Солом’янсь�ій

районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації

забезпечити���б�дівлях,�зазначених���п�н�тах

1,�2,�3,�відновлення�діяльності�дош�ільних�на-

вчальних�за�ладів.

6.�Позиції�2,�3,�38,�39�та�120�таблиці�1�до-

дат�а�1�до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�від�22�люто�о�2002�ро-

���№ 347�«Про�за�ріплення�нежилих�б�дин�ів

та�приміщень��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва»�ви�лючити.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 08 жовтня 2013 року № 1804 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Християн Віри Євангельської «НОВЕ ЖИТТЯ» 

у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 958 від 28 серпня 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву
пастора релігійної громади Християн Віри Євангельської «НОВЕ ЖИТТЯ» у Дарницькому районі м. Києва від
03 березня 2014 року та протокол загальних зборів зазначеної релігійної громади від 17 листопада 2013 року
№ 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�08�жовтня�2013

ро���№ 1804�«Про�реєстрацію�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�Християн�Віри�Єван�ельсь�ої�«НО-

ВЕ�ЖИТТЯ»���Дарниць�ом��районі�м.�Києва»

та�і�зміни:���назві�та�те�сті�розпорядження�сло-

ва�«релі�ійної��ромади�Християн�Віри�Єван-

�ельсь�ої�«НОВЕ�ЖИТТЯ»���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва»�замінити�словами�«релі�ійної��ро-

мади�Християн�Віри�Єван�ельсь�ої�«Християн-

сь�а�цер�ва�«НОВЕ�ЖИТТЯ»���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва»

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ій-

ної��ромади�Християн�Віри�Єван�ельсь�ої�«НО-

ВЕ�ЖИТТЯ»���Дарниць�ом��районі�м.�Києва,

зареєстровано�о�розпорядженням�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�08�жовтня�2013

ро���№ 1804,�ви�лавши�йьо�о���новій�реда�ції,

що�додається.
Голова В. Кличко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 959 від 29 серпня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са!
моврядування:

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
29.08.2014�р.�№�959

Перелік 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 14375"07"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Дніпровський район,вул. Микільсько"
Слобідська, 2"Б

2. 02179"03"П"З ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект (в межах
станції «Київ"Волинський» — Кільцева
дорога, № 3)

3. 04953"04"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район,вул.
Старонаводницька, 4

4. 13702"06"П"1 ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, Нова Кільцева
дорога (600 м до Окружної дороги)

5. 16938"07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Басейна, 13 (№
1)

6. 33086"13"П"1 ПАТ "ДЕЛЬТА
БАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8 Печерський район, вул.Івана Мазепи,
7"Ж

7. 39985"14 ПАТ БАНК
"КОНТРАКТ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,634 Шевченківський район, вул.
Воровського, 15

1.�С�ас�вати�7�дозволів�на�розміщення

зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

2.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.В.
Голова В. Кличко
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Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ................8	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ............24	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..........48	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)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2014 рік
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

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про сплату щорічних членських внесків міста Києва в Лізі історичних міст
Розпорядження № 926 від 21 серпня 2014 року

З метою забезпечення участі міста Києва у роботі Ліги історичних міст, для продовження членства міста Києва в Лізі історичних
міст, відповідно до Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2009$2014 роки, затвердженої рішенням Київської місь$
кої ради від 18 червня 2009 року № 628/1684:

1.�Управлінню�бх�алтерсь�о�о�облі��та�звітності�апа-

рат�ви�онавчо�о�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�при-

дбання�валюти��встановленом�за�онодавством�поряд-

��на�міжбан�івсь�ом�валютном�рин��У�раїни�та�пе-

рерахвати�Лізі�історичних�міст�членсь�ий�внесо��міста

Києва�за�2014�рі���смі�відповідно�200�дол.�США.

2.�Апарат�ви�онавчо�о�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

вати�видат�и�за�рахно��аси�нвань,�передбачених��бю-

джеті�міста�Києва�на�2014�рі��по�Про�рамі�зміцнення�і

розвит��міжнародних�зв’яз�ів�на�2009-2014�ро�и.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�застпни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про унесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 08 жовтня 2012 року № 1749 
«Про деякі питання реалізації 

проекту створення інноваційного парку «БІОНІК Хілл»
Розпорядження № 913 від 19 серпня 2014 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», частини
4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою будівництва під’їзної дороги та зовнішніх інженерних мереж до інноваційного парку «БІОНІК Хілл», в межах функцій ор$
гану місцевого самоврядування:

Унести�зміни�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан

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

міністрації)�від�08�жовтня�2012�ро��№ 1749�«Про�дея�і

питання�реалізації�прое�т�створення�інноваційно�о�пар-

��«БІОНІК�Хілл»,�замінивши��пн�ті�2�та�підпн�ті�3.2

пн�т�3�слова�«зовнішньо-інженерних�мереж»�словами

«зовнішніх�інженерних�мереж�до�інноваційно�о�пар�

«БІОНІК�Хілл».

Голова В. Кличко

Про анулювання ліцензій Державному підприємству 
«Головний навчальний 

та сертифікаційний 
центр цивільної авіації України»
Розпорядження № 838 від 17 липня 2014 року

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльно$
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 грудня 2012 ро$
ку № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енер$
гії, централізованого водопостачання та водовідведення», враховуючи заяву Державного підприємства обслуговування повітряно$
го руху України та рішення Ліцензійної комісії (протокол № 8 від 04 липня 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконав$
чої влади:

1.�Анлювати�Державном�підприємств�«Головний

навчальний�та�сертифі�аційний�центр�цивільної�авіації

У�раїни»�(�од�ЄДРПОУ�01132703,�м.�Київ,�проспе�т�По-

вітрофлотсь�ий,�76)�ліцензії:

серії�АГ�№596085�на�право�провадження��осподарсь�ої�ді-

яльності�з�виробництва�теплової�енер�ії�(�рім�теплової�енер-

�ії,�що�виробляється�на�теплоеле�троцентралях,��о�енерацій-

них�станов�ах�та�станов�ах�з�ви�ористанням�нетрадиційних

або�поновлюваних�джерел�енер�ії)�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів;

серії�АГ�№ 596086�на�право�провадження��осподарсь�ої

діяльності�з�постачання�теплової�енер�ії�стро�ом�дії�п’ять

ро�ів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�застпни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Відповіді на сканворд 

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
îðåíäîäàâöÿ — Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü"

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå ìàéíî â îðåíäó

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïîäàþòüñÿ â êàí-

öåëÿð³þ ÄÏ ÌÀ "Áîðèñï³ëü" ó ðîáî÷³ äí³ ç 09.00 äî 18.00, ó ï'ÿòíèöþ äî 16.45 çà àäðåñîþ: 08307, Êè¿âñüêà îáëàñòü, ì. Áî-

ðèñï³ëü, Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü". Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå çàÿâ íà îá'ºêò îðåíäè îðåíäîäàâåöü

îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî éîãî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç. 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îðåíäó

äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà".

¹
ï/ï

Íàçâà 
îðãàíó

óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(íàçâà, þðèäè÷íà àä-
ðåñà, êîíòàêòíèé òå-

ëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

íàéìåíóâàííÿ ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

çàãàëü-
íà ê³ëü-

ê³ñòü,
îä.

Âàðò³ñòü ìàéíà
çà íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ ñòàíîì
íà 31.05.2014

ìàêñèìàëü-
íî ìîæëè-
âèé ñòðîê

îðåíäè

ìåòà âè-
êîðèñòàí-

íÿ

1

Ì³í³ñòåð-
ñòâî ³íôðà-
ñòðóêòóðè
Óêðà¿íè

ÄÏ ÌÀ "Áîðèñï³ëü",
08307, Êè¿âñüêà îáë.,
ì. Áîðèñï³ëü, ÌÀ "Áî-
ðèñï³ëü", 281-74-96

Àâòîìîá³ëü
Hyundai Sonata
Ñåäàí-Â (ð³ê âè-

ïóñêó — 2012)

Êè¿âñüêà
îáë., ì. Áî-

ðèñï³ëü,
ÌÀ "Áî-
ðèñï³ëü"

50 12 268 085,00
35 êàëåí-

äàðíèõ
ì³ñÿö³â

Çä³éñíåí-
íÿ òàêñî-
ìîòîðíèõ
ïåðåâå-

çåíü

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÀÐÍÈÖÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë. 564-98-42,564-92-01.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíò. òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñòè-

êà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí.

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí.

1

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöü-
êî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

3 ïîâåðõ
âóë. Óðë³âñüêà,

3-Ã
99,91 Çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 12.08.2014

26,99 2 696,48 (ïîãîäèííà îðåíäà)

2 Ï³äâàë
âóë. Äðàãîìà-

íîâà, 27-À
203,7

Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé çàêëàä, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâå-

äåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 28.07.2014

20,78 4 233,70 (ïîãîäèííà îðåíäà)

3 1 ïîâåðõ
âóë. Çäîë-

áóí³âñüêà, 7-Á
75,78

Îðãàí³çàö³ÿ, ùî îðãàí³çîâóº äîçâ³ëëÿ ä³òåé
òà þíàöòâà íà ïëîù³ äî 100 êâ.ì

2 ðîêè 364 äí³ - 1 ãðí. íà ð³ê

4
Ñïåö³àëüíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ

øêîëà-³íòåðíàò ¹12
1 ïîâåðõ

Õàðê³âñüêå
øîñå, 121/3

35,54 Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ 2 ðîêè 364 äí³ - 1 ãðí. íà ð³ê

1. Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëü-

íîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðà-

âè çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ÒÎÂ "Îìåãà àâòîñåðâ³ñ" (ì. Êè¿â, ³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä 35892456) ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 14 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêî-

íîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".

2. Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëü-

íîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðà-

âè çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ÒÎÂ "²íäàñòð³àë — ²íâåñò" (ì. Êè¿â, ³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä 37616551) ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 13 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêî-

íîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".

Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëà-
òè ïðàö³ íàäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì Ì³í³ñòåðñòâà.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Ì³íðåã³îíó
http://www.minregion.gov.ua/ ó ðîçä³ë³ "Êàäðîâà ïîë³òèêà".

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â àïàðàò³ Ì³í³ñòåðñòâà çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà
Æèòîìèðñüêà, 9, ê³ìí. 320 (ïí.- ÷ò. ç 16.00 äî 17.30, ïò. ç 15.00 äî 16.30).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: 284-06-37.

¹
ç/ï

1.

Íàçâà ñòðóêòóð-
íîãî ï³äðîçä³ëó

Äåïàðòàìåíòè
ì³æíàðîäíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà
òà âçàºìîä³¿ ç
ì³æíàðîäíèìè
ô³íàíñîâèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè

Âàêàíòíà ïîñàäà

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîîðäè-

íàö³¿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà

ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ (2 øòàòí³ îäèíèö³, ç íèõ 1 íà ïåð³îä

ïåðåáóâàííÿ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà

ó â³äïóñòö³ äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ);

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó âçàºìîä³¿

ç ì³æíàðîäíèìè ô³íàíñîâèìè îð-

ãàí³çàö³ÿìè (1 øòàòíà îäèíèöÿ íà

ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ îñíîâíîãî

ïðàö³âíèêà ó â³äïóñòö³ äëÿ äîãëÿäó

çà äèòèíîþ);

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó äâîñòî-

ðîííüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà (2 øòàòí³

îäèíèö³, ç íèõ 1 íà ïåð³îä ïåðåáó-

âàííÿ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà ó â³äïóñòö³

äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ);

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó

ñï³âðîá³òíèöòâà ç ªâðîïåéñüêèì Ñî-

þçîì (1 øòàòíà îäèíèöÿ íà ïåð³îä

íàâ÷àííÿ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà â

ÍÀÄÓ).

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî
êàíäèäàò³â íà çàì³ùåííÿ

âàêàíòíèõ ïîñàä

Ïîâíà âèùà îñâ³òà

â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî

ñïðÿìóâàííÿ (ì³æíàðîäí³

â³äíîñèíè, ïåðåêëàäà÷ ç

³íîçåìíî¿ ìîâè, ðåã³îíàëü-

íå óïðàâë³ííÿ, ì³ñöåâå ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ, ì³æíàðîäí³

åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè,

ì³æíàðîäíå ïðàâî, çîâí³øíÿ

ïîë³òèêà) çà îñâ³òíüî-

êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì

ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà, â³ëü-

íå âîëîä³ííÿ ³íîçåìíîþ

ìîâîþ.

Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà

äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³

ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå

ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðî-

áîòè â ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ

â³äíîñèí íå ìåíøå 3 ðîê³â.



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ñòàòè ãåðîºì äíÿ

ðåàëüíî, ïðîáóäæóéòåñÿ

â³ä «ëåòàðã³÷íîãî ñíó» ³

ñì³ëèâî ðóõàéòåñÿ âïåðåä, âè ïî-

âîäèð, íà ÿêîãî ð³âíÿþòüñÿ, áåðóòü

ïðèêëàä, òîæ ïîòóðáóéòåñÿ ïðî

âëàñíèé ³ì³äæ, â³í ìàº áóòè áåçäî-

ãàííèì, ãîëîâíå íå ï³ääàâàòèñÿ íà

êîíôë³êòí³ ïðîâîêàö³¿.

ÒÅËÜÖ² ó òâîð÷îìó ðîç-

êâ³ò³.Ïîñòàðàéòåñÿ óñàì³ò-

íèòèñÿ, àáè âàì í³õòî íå

çàâàæàâ,òîä³ «³íòèì» ç ìóçîþ ïðè-

íåñå áàãàòèé óðîæàé.Ïîä³¿ ðîçãîð-

òàþòüñÿ çà âèçíà÷åíèì (êàðì³÷íî)

ñöåíàð³ºì ³ íå ï³äëÿãàþòü âàøîìó

êîíòðîëþ,òîæ çàéìàéòåñÿ òèì, ùî

äî âïîäîáè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, íåãàòèâíà

ñìóãà òðèâàº, ìèíóëå ïðî-

äîâæóº íàãàäóâàòè ïðî

ñåáå, ïîâåðòàþ÷è äî íåçàê³í÷å-

íèõ ñöåíàð³¿â ç ìåòîþ óñâ³äîì-

ëåííÿ ïðè÷èíè ïðîáëåì, ÿê³ çà-

âàæàþòü ïðèéìàòè ïðàâèëüí³ ð³-

øåííÿ.. .

ÐÀÊÈ, äî ðåîðãàí³çàö³é

íà êàð’ºðíèõ òåðåíàõ ïî-

ñòàâòåñÿ ñåðéîçíî, òóò

ïåðåïëåëîñÿ ìèíóëå ç ìàéáóò-

í³ì, âàì ñë³ä áóòè êëþ÷îâîþ ô³-

ãóðîþ, ëàâ³ðóþ÷è ì³æ âëàñíèìè

òà ïîñàäîâèìè ³íòåðåñàìè, íà-

â÷àòèñÿ ñàìîìó, íàäîóìëþâàòè

³íøèõ òà ñï³âïðàöþâàòè ç êîì-

ïàíüéîíàìè ç ïî÷óòòÿì çäîðî-

âîãî ´ëóçäó íà âèñîêîìó ïðîôå-

ñ³éíîìó ð³âí³.

ËÅÂÈ, ô³íàíñîâà êðèçà,

ùî ìàéæå âèáèëà ´ðóíò

ç-ï³ä í³ã, âæå ïîçàäó. . .

îãîâòóéòåñÿ òà êì³òëèâî íàâîäü-

òå êîìóí³êàòèâí³ ìîñòè, ÿêîìî-

ãà á³ëüøå ñï³ëêóéòåñÿ ç ëþäüìè,

âîíè ïîðàäÿòü, ï³äêèíóòü ö³êà-

âó ³äåþ òà êëþ÷ äî âèõîäó ç³

ñêðóòè.

Ä²ÂÈ ñÿþòü ÷àð³âí³ñòþ,æèò-

òºâ³ ñèëè ôîíòàíóþòü,âò³ì,

ñþðïðèç³â ç³ ñòîðîíè íå

ñë³ä ÷åêàòè, íàâïàêè — ñàì³ ðîç-

ùåäðþéòåñÿ íà ïîäàðóíêè áëèçü-

êèì,äîïîìàãàéòå âñ³ì, õòî ïðîñèòü

ïðî äîïîìîãó.

ÒÅÐÅÇÈ, , â³äãîì³í áîëþ-

÷îãî ñòðåñó â³ä êàðì³÷íî-

ãî âèïðîáóâàííÿ (ùî äîï³-

êàëî îñòàííüî¿ ïîðè) ùå â³ä÷óâàº-

òüñÿ,ïîñòóïîâî ðîçâ³þþ÷èñü.Çâ³ëü-

íÿéòåñÿ â³ä ³íôîðìàö³éíîãî áðóäó,

âèçíà÷àéòåñÿ, ç êèì îá’ºäíóâàòèñÿ

â ä³ëîâó êîìàíäó (øëþáíó ïàðó),

àáè ãàðìîí³éíî éòè ïë³÷-î-ïë³÷.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈàñîö³þâàòèìóòü-

ñÿ ç âèøêîëåíèì ñîëäàòîì,

ÿêèé áëèñêó÷å íåñå ñëóæáó

íà êàð’ºðíîìóôðîíò³,äå õàçÿéíóº ôîð-

òóíà,íà áëàãî ³íøèõ(ñåêðåòåíòóç³àç-

ìó êðèºòüñÿ â ìàòåð³àëüíîìó ñòèìó-

ë³),òîæ íå ïåðåäàéòå êóò³ ìåäó.

ÑÒÐ²ËÜÖ², âäàðòå ïî ä³ëîâèõ

êîíêóðåíòàõáëèñêó÷èì ïðî-

ôåñ³îíàë³çìîì, ðîççáðîé-

òå ¿õ ÷àð³âí³ñòþ òà äðóæíüîþ ïðè-

õèëüí³ñòþ,òîä³ âàø àâòîðèòåò çàëè-

øèòüñÿ íåïîõèòíèì ³ ïðèñê³ïëèâèé

øåô ñòàíå...òðîõè ïîáëàæëèâ³øèì.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,çàéì³òüñÿ äî-

ìàøí³ì áëàãîóñòðîºì,ñïðÿ-

ìóéòå âîãîíü åíòóç³àçìó

íà ñ³ìåéí³ êëîïîòè,íàâåä³òü ñêð³çü

ïîðÿäîê, ïðè÷åïóð³òü ïåíàòè, òîä³

íà äóø³ çàñÿº ñâÿòî.Íèí³ âàø³ ïàðò-

íåðè º ùåäðèìè ³íâåñòîðàìè, òîæ

áîãîòâîð³òü ¿õ ³ ïàì’ÿòàéòå: ëàñêà-

âå òåëÿòêî äâ³ ìàòêè ññå.

ÂÎÄÎË²̄ ,ñï³âïðàöþéòå ç äî-

ñâ³ä÷åíèìè ëþäüìè,ÿê³ ìà-

þòü àíàëîã³÷í³ âàøèì ³íòå-

ðåñè,áóäüòå â êóðñ³ âñ³õïîä³é,òðèìàé-

òå í³ñ çà â³òðîì, ïåëåíãóþ÷è ð³çíî-

ìàí³òíó ³íôîðìàö³þ; ñèä³òè íà ì³ñö³

ïðîòèïîêàçàíî,çì³íà îáñòàíîâêè—

öå æèòòºäàéíå äæåðåëî âðàæåíü,ÿêå

â³äêðèº äëÿ âàñ íîâ³ ïåðñïåêòèâè.

ÐÈÁÈ êîìôîðòíî ïî÷óâà-

òèìóòüñÿ ñàìå â åíåðãå-

òè÷í³é àòìîñôåð³, äå êè-

ïèòü ðîáîòà, âèðóþòü ä³ëîâ³ ïðè-

ñòðàñò³, òîí³çóþ÷èé äóõ ñóïåðíèö-

òâà, äå õî÷åòüñÿ òâîðèòè, çðîñòàòè

ïðîôåñ³éíî òà ïîë³ïøóâàòè ìàòå-

ð³àëüíèé äîáðîáóò.

Âèäàâö³ áðàòè Êàïðàíîâè íà

Ôîðóì³ ó Ëüâîâ³ ïðåçåíòóþòü

íîâó êíèãó «Âåñåëèõ ñâÿò!»,

ãðîø³ â³ä ïðîäàæó ÿêî¿ ïåðå-

äàäóòü àðì³¿.

ÖÅ âèäàííÿ ïðîäîâæóº êîíöåï-
ö³þ áåñòñåëåðà «Ìàëüîâàíà ³ñòî-
ð³ÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè», ùî
ñòàâ ðåêîðäñìåíîì ìèíóëîð³÷íîãî
Ôîðóìó âèäàâö³â ó Ëüâîâ³ — çà
÷îòèðè äí³ áóëî ïðîäàíî 3300
ïðèì³ðíèê³â êíèæêè. Öüîãî ðî-
êó ïèñüìåííèêè ïëàíóþòü ïî-
âòîðèòè ñâ³é ðåêîðä ³ç êíèãîþ
«Âåñåëèõ ñâÿò!», à âåñü àâòîðñüêèé
ãîíîðàð â³ääàòè íà ïîòðåáè óêðà-

¿íñüêî¿ àðì³¿, ðîçïîâ³äàþòü
«7 äí³â — Óêðà¿íà».

«Ìè ïî÷àëè ðîáîòó íàä êíèæ-
êîþ äâà ðîêè òîìó, êîëè ïðî â³é-
íó í³õòî íå äóìàâ. Àëå Ð³çäâî, Âå-
ëèêäåíü, Ìàñíèöÿ òà ³íø³ òðàäè-
ö³éí³ ñâÿòà óêðà¿íö³ â³äçíà÷àþòü
âæå òèñÿ÷³ ðîê³â — ³ ï³ä ÷àñ âîºí,
³ ï³ä ÷àñ ìèðó. ² ñüîãîäí³ âêðàé ïî-
òð³áíà ÿñêðàâà, êîðîòêà ³ ñèñòåì-
íà ðîçïîâ³äü ïðî íèõ, áî íàø³ ä³-
òè ìàþòü ðîñòè óêðà¿íöÿìè»,— êà-
æóòü ïèñüìåííèêè.

Êíèæêà «Âåñåëèõ ñâÿò!» êîðîò-
êî òà çðîçóì³ëî ðîçïîâ³äàº ïðî ³ñ-
òîð³þ ñâÿò ç ïðàäàâí³õ ÷àñ³â ³ ïðî
òå, ÿê ¿õ â³äçíà÷àòè ñüîãîäí³. Âî-
íà ì³ñòèòü ï³ñí³ ç íîòàìè, ³ãðè ç
ïðàâèëàìè òà ë³÷èëêàìè, ñòðàâè

ç ðåöåïòàìè, ðóêîìåñëî ç³ ñõåìà-
ìè, áî æ ñâÿòî — öå íå ëèøå çà-
ñò³ëëÿ.

Îêð³ì îïèñó íàðîäíèõ ñâÿò, ó
êíèç³ º é ³íôîðìàö³ÿ ïðî îô³ö³é-
í³ òà ì³æíàðîäí³ «÷åðâîí³ äàòè êà-
ëåíäàðÿ»: Äåíü Íåçàëåæíîñò³, Íî-
âèé Ð³ê, Äåíü Êíèæêè, Äåíü Çíàíü,
Äåíü Êðèìó òîùî.

«Â Óêðà¿í³ â³éíà, àëå íàø³ âî¿íè
ïðîëèâàþòü êðîâ çà òå, ùîá ìè çà-
ëèøèëèñÿ óêðà¿íöÿìè, ùîá ìîãëè
â³ëüíî æèòè ³ ñâÿòêóâàòè íà ñâî¿é
çåìë³. Íó, à íàøå çàâäàííÿ — äî-
ïîìàãàòè àðì³¿, ³ íå ò³ëüêè ñëî-
âîì. Òîìó âåñü ãîíîðàð çà êíèæêè,
ïðîäàí³ íà Ôîðóì³, ìè â³ääàºìî
íà äîïîìîãó íàøèì â³éñüêîâèì»,—
ïîÿñíèëè áðàòè Êàïðàíîâè �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 38 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ:55 %

Ì³æíàðîäíèé äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ
ôàøèçìó, Âñåñâ³òí³é äåíü çàïîá³-
ãàííþ ñàìîãóáñòâàì

1897—25-ð³÷íèé ëîíäîíñüêèé òàê-

ñèñò Äæîðäæ Ñì³ò ñòàâ ïåðøîþ ëþ-

äèíîþ,êîëè-íåáóäü çààðåøòîâàíîþ

çà êåðóâàííÿ àâòîìîá³ëåì,—íå âïîðà-

âøèñü ç êåðìîì, â³í âð³çàâñÿ â áó-

ä³âëþ.Ñì³ò âèçíàâ ñåáå âèííèì ³ áóâ

îøòðàôîâàíèé íà 25 øèë³íã³â.

1977—ó Ìàðñåë³ òóí³ñüêèé åì³ãðàíò

Õàì³äà Äæàíäóá³, çàñóäæåíèé çà

âáèâñòâî, ñòàâ îñòàíí³ì çëî÷èí-

öåì, ñòðà÷åíèì íà ã³ëüéîòèí³.

1981 —ï³ñëÿ á³ëüøå 40 ðîê³â ïåðå-

áóâàííÿ çà êîðäîíîì ìîíóìåíòàëü-

íå ïîëîòíî «Ãåðí³êà» ³ñïàíñüêîãî

õóäîæíèêà Ïàáëî Ï³êàññî ïåðåäà-

íî ÑØÀ ²ñïàí³¿ — â çíàê âèçíàííÿ

ïåðåìîãè äåìîêðàò³¿ ó êðà¿í³.

1988 — â Îäåñ³ ïî÷àâñÿ ïåðøèé

êîíêóðñ êîìåä³éíèõ ô³ëüì³â «Çîëî-

òèé Äþê».

ãîðîñêîï

10 âåðåñíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 10 âåðåñíÿ

Áðàòè Êàïðàíîâè ï³äòðèìàþòü óêðà¿íñüêó àðì³þ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 37266
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

10 âåðåñíÿ 2014 ð.
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