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Íàóêà — ì³ñòó!
�Êè¿â ãîòîâèé ïðîô³íàíñóâàòè 11 âèíàõîä³â òà ðîçðîáîê ÍÀÍÓ ó 2015 ðîö³

«Êè¿âàâòîäîð³âö³» 
â³äðåìîíòóâàëè 
òà î÷èñòèëè 
çëèâîïðèéìàëüíó
ñèñòåìó

ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ïðîâåëà íèçêó

çàõîä³â, àáè çàáåçïå÷èòè íàëåæ-

íó ðîáîòó çëèâîïðèéìàëüíî¿ ñèñ-

òåìè.Òàê, åêñïëóàòàö³éíèìè ï³ä-

ïðèºìñòâàìè êîðïîðàö³¿ âæå

çàâåðøåíî ðîáîòó ç î÷èùåííÿ

â³ä ìóëóòà ñì³òòÿ 28,9 òèñÿ÷³ îäè-

íèöü çëèâîïðèéìà÷³â (97 % â³ä

çàïëàíîâàíîãî) òà 12,7òèñÿ÷³ îäè-

íèöü îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â (92 %

â³ä çàïëàíîâàíîãî). Îäíî÷àñíî

âèêîíàíî ðåìîíò 1 193 çëèâîï-

ðèéìà÷³â òà 659 îãëÿäîâèõ êî-

ëîäÿç³â. Îêð³ì òîãî,ïîçà÷åðãîâî

êîìóíàëüíèêàìè ïðîâîäèòüñÿ

î÷èùåííÿ çëèâîïðèéìà÷³â òà îã-

ëÿäîâèõ êîëîäÿç³â ó çàíèæåíèõ

ì³ñöÿõ,à òàêîæ íà ñïóñêàõ òà ï³ä-

éîìàõ äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà.

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³
ïîâåðíóòî ä³ëÿíêó
âàðò³ñòþ 4,8 ìëí
ãðèâåíü

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàð-

ñüêèé ñóä çàëèøèâ áåç çì³í ð³-

øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì.Êè-

ºâà ùîäî ïîâåðíåííÿ ñòîëè÷í³é

ãðîìàä³ 0,5 ãà çåìë³ óÄåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ âàðò³ñòþ 4,8 ìëí ãðè-

âåíü. ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòè-

êó» â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðî-

êóðàòóðè,ï³äïðèºìñòâî ç 2004 ðî-

êó îðåíäóâàëî çåìåëüíó ä³ëÿíêó

íà âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà äëÿ áó-

ä³âíèöòâà ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåí-

òðó.Ïðîòå,ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ,ç 2007ðî-

êó êîìåðö³éíà ñòðóêòóðà ïðèïè-

íèëà ñïëà÷óâàòè îðåíäíó ïëàòó.

Äî òîãî æ îðåíäàð íàâ³òü íå ðîç-

ïî÷àâ áóä³âíèöòâî íà ââ³ðåí³é éî-

ìóòåðèòîð³¿.Çâàæàþ÷è íà âèÿâëå-

í³ ïîðóøåííÿ,ïðîêóðàòóðà çàÿâè-

ëà ïîçîâ äî ñóäó ç âèìîãîþ ðî-

ç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè òà ïîâåð-

íóòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó òåðèòîð³-

àëüí³é ãðîìàä³. Íàðàç³ ð³øåííÿ-

ìè ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿

³íñòàíö³é âèìîãè ïðîêóðàòóðè âè-

çíàíî çàêîííèìè òà çàäîâîëåíî ó

ïîâíîìó îáñÿç³.

Âåá-ñàéò
åëåêòðîííîãî çàïèñó
ó äèòñàäêè 
íå ôóíêö³îíóâàòèìå
äî 13 æîâòíÿ

Ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí âåá-ñàéò åëåê-

òðîííîãî çàïèñóóäèòÿ÷³ ñàäêè Êè-

ºâà www.dnz.kiev.ua íå ôóíêö³î-

íóâàòèìå äî 13.10.2014 ðîêó.Ïðî

öå ïîâ³äîìèëè óÄåïàðòàìåíò³ îñ-

â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó. Ðî-

áîòó âåá-ñàéòó â³äíîâëÿòü îäðàçó

æ ï³ñëÿ óñóíåííÿ òåõí³÷íèõ ïðîá-

ëåì ³ç ñåðâåðíèì îáëàäíàííÿì.

íîâèíè

ÑÂÎ¯ íàéíîâ³òí³ø³ ðîçðîáêè íà-
óêîâö³ ïðåäñòàâèëè íà âèñòàâö³-
ïðåçåíòàö³¿ ó êîðèäîðàõ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿. Êîæåí
ç ïðîåêò³â ãîòîâèé äëÿ âèêîðèñ-
òàííÿ â ñòîëè÷íîìó ãîñïîäàðñòâ³
â ñôåðàõ ÆÊÃ, ìåäèöèí³, åíåðãå-
òèö³ òà åíåðãîåôåêòèâíîñò³,òðàíñ-
ïîðòí³é ³íôðàñòðóêòóð³. Äåÿê³ ç
ðîçðîáîê âæå ïðàöþþòü íà áëàãî
ì³ñòà: öå, äî ïðèêëàäó, ñâ³òëîä³î-

äí³ ëàìïè, ÿê³ â 100 ðàç³â åôåê-
òèâí³ø³ çâè÷íèõ äëÿ íàñ åëåìåí-
ò³â ðîçæàðþâàííÿ. ßê ðîçïîâ³â
«Õðåùàòèêó» äîêòîð òåõí³÷íèõ
íàóê Â³êòîð Ñîðîê³í, òàêèìè â³ò-
÷èçíÿíèìè ñâ³òèëüíèêàìè âæå
îñíàùåí³ ø³ñòü ñòàíö³é ñòîëè÷-
íî¿ ï³äçåìêè, áóä³âë³ ÍÒÓÓ «ÊÏ²»
òà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
áóäèíêè 21-ãî ÆÅÊó òà ÎÑÁÁ. Ùå

îäíà ïåðåâàãà òàêî¿ ëàìïè — ¿¿
ðåìîíòîïðèäàòí³ñòü. Òîáòî ï³ñ-
ëÿ ïîëîìêè ñïåö³àë³ñò ïðîñòî çà-
ì³íþº íåîáõ³äíó äåòàëü, ³ ëàìïà
ñâ³òèòèìå ùå 50—100 òèñÿ÷ ãî-
äèí.

Äâ³ ðîçðîáêè ôàõ³âö³â ²íñòè-
òóòó åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëî-
ã³¿ òà ðàä³îëîã³¿ ÍÀÍÓ âæå ðÿòó-
þòü æèòòÿ á³éöÿì â çîí³ ïðîâå-
äåííÿ ÀÒÎ. «Ìè çàïðîïîíóâàëè ¿ì
ïîâ’ÿçêè ç åëåìåíòàìè íàíîòåõ-
íîëîã³é òà ñïåö³àëüíó åìóëüñ³þ,
ÿê³ ôàêòè÷íî ïðèñêîðþþòü çàãî-
ºííÿ ðàí. Íèí³ âæå ìàºìî â³äãó-
êè ë³êàð³â â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ
ïðî ¿õ åôåêòèâí³ñòü»,— çàçíà÷èâ
äèðåêòîð óñòàíîâè Âàñèëü ×èõóí
òà äîäàâ, ùî, ïîïðè ñõâàëüí³ â³ä-
ãóêè, äî ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà ùå
äàëåêî. Àäæå íàóêîâöÿì ç íóëÿ íà-
ëàãîäèòè âèïóñê — ñïðàâà äóæå
êîøòîðèñíà. Òîæ òóò ÷åêàþòü íà
³íâåñòèö³¿.

Äîïîìàãàòè â÷åíèì âæå ãî-
òîâ³ ó êè¿âñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿,
òèì ïà÷å, ùî òàêà ñï³âïðàöÿ º
âçàºìîâèã³äíîþ äëÿ îáîõ ñòîð³í.
Ðîçðîáíèêè îòðèìóþòü çàìîâ-
ëåííÿ òà êîøòè, ì³ñòî — äåøåâ-
øèé òà, ãîëîâíå, ÿê³ñíèé â³ò÷èç-
íÿíèé ïðîäóêò. «Âñ³ ïðåêðàñíî

çíàþòü, ùî íàéêðàù³ ïðîãðàì³ñ-
òè ó ñâ³ò³ — óêðà¿íö³. Íàø³ àé-
ò³øíèêè º çàòðåáóâàíèìè ó âñüî-
ìó ñâ³ò³. ², ÿêùî ìè íå áóäåìî çà-
ñòîñîâóâàòè íàø³ òåõíîëîã³¿, öå
áóäóòü ðîáèòè íàø³ ñóñ³äè. Ãî-
ëîâíå íàøå çàâäàííÿ ñüîãîäí³ —
íå â³äâåðòàòèñÿ, à ïèëüíî ðîç-
ãëÿäàòè êîæåí ç öèõ ïðîåêò³â.
×îìó íå éäóòü çàêóïêè â³ò÷èç-
íÿíèõ òåõíîëîã³é? Ó ìåíå º ï³-
äîçðà, ùî òóò º êîðóïö³éíà ñêëà-
äîâà. ² ÿ áóäó â öüîìó ðîçáèðà-
òèñÿ, àäæå ìè ïðîñòî çîáîâ’ÿçà-
í³ âèêîðèñòîâóâàòè òîé ïîòåí-
ö³àë, ÿêèé ìàºìî â Óêðà¿í³»,—
íàãîëîñèâ ï³ñëÿ îãëÿäó âèñòàâ-
êè-ïðåçåíòàö³¿ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Âñüîãî òóò áóëî ïðåäñòàâëåíî
230 ðîçðîáîê â³ò÷èçíÿíèõ ôàõ³â-
ö³â, ³ 11 ç íèõ ñòîëèöÿ ãîòîâà ïðî-
ô³íàíñóâàòè ó íàñòóïíîìó ðîö³.
«Êè¿âñüêà ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ
ãîòîâà ò³ñíî ñï³âïðàöþâàòè ç
ÍÀÍÓ, àáè äîñÿãíåííÿ, â³äêðèò-
òÿ òà âèíàõîäè íàøèõ íàóêîâö³â áó-
ëè ñïðàâä³ ïîòð³áí³ êðà¿í³. À çíà-
÷èòü — çàñòîñîâóâàëèñÿ ³ ñïðèÿëè
ïîë³ïøåííþ æèòòÿ ³ äîáðîáóòó
êèÿí òà ðîçâèòêó íàøî¿ ñòîëè-
ö³»,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Íàóêîâèé ïîòåíö³àë ñòîëèö³ êîëîñàëüíèé, à ðîç-
ðîáêè ïðàö³âíèê³â äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â íå ïðîñòî
êðàù³, í³æ çàðóá³æí³ àíàëîãè, à ïîäåêóäè âçàãàë³
óí³êàëüí³. Îäíàê ÷åðåç â³äñóòí³ñòü íàëàãîäæåíî¿
êîìóí³êàö³¿ ì³æ íàóêîâöÿìè òà ïðåäñòàâíèêàìè
ì³ñüêèõ ñëóæá äëÿ ïîòðåá Êèºâà ÷àñòî âèêîðèñòî-
âóþòü äîðîæ÷³ çàêîðäîíí³ ïðèëàäè òà òåõíîëîã³¿.
Âèïðàâëÿòè öþ ñèòóàö³þ â ñòîëè÷í³é àäì³í³ñòðàö³¿
âæå âçÿëèñÿ ³ â íàñòóïíîìó ðîö³ îá³öÿþòü â³äíàé-
òè ô³íàíñóâàííÿ äëÿ 11 ðîçðîáîê êè¿âñüêèõ íà-
óêîâö³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ äëÿ ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî îçíàéîìèâñÿ ç íàéíîâ³òí³øèìè ðîçðîáêàìè ñòîëè÷íèõ íàóêîâö³â, ÿê³ áóëè ïðåäñòàâëåí³ íà âèñòàâö³-ïðåçåíòàö³¿ ó êîðèäîðàõ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Продовження.
Почато�
�
номері
№
145
(4545)
за
6-7
жовтня.

Nп/п Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі: Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

12. Надавати щомісячну
матеріальну допомогу
прийомним сім'ям, одному з
батьків % вихователів дитячих
будинків сімейного типу,
опікуну чи піклувальнику, які
виховують дитину%інваліда (на
кожну дитину%інваліда)

2013 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

% % 772,6 990,5 200,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 91 особа 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 0,9 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середньомісячного
доходу % 0 %

13. Надавати щомісячну
матеріальну допомогу
прийомним сім'ям, одному з
батьків % вихователів дитячих
будинків сімейного типу,
опікуну чи піклувальнику, які
виховують дитину з ВІЛ%
контактом, ВІЛ%статусом
(позитивним), контактом по
гепатиту C, гепатитом C (на
кожну дитину)

2013 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

% % 88,4 11,0 50,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 1 особа 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 0,9 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середньомісячного
доходу % 0 %

14. Надавати матеріальну
допомогу особам,
зареєстрованим в місті Києві, які
народили троє і більше дітей

2013 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

% % 31,0 35,0 40,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 10 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 3,5 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середньомісячного
доходу % 17 %

15. Надавати матеріальну
допомогу окремим категоріям
громадян, зокрема: особам, які
мають статус учасника бойових
дій в Афганістані, громадянам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та
породіллям для сплати за їх
заявою членських внесків до
лікарняної каси, визначеної у
встановленому порядку

2013 % 2015 Департамент соціальної
політики, районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

% % 7700,0 % 107500,0

2 Надання
соціальних
послуг
установами,
закладами
соціального
захисту,
створеними за
рішеннями
місцевих
органів влади

Забезпечувати надання
соціальних послуг установами,
закладами соціального захисту,
створеними за рішеннями
місцевих органів влади

2011 % 2015 Департамент соціальної
політики, районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

28807,4 38448.4 44035,1 43083,9 35600,0 I етап 
Показники затрат 
1. Кількість установ % 12 одиниць 
2. Кількість штатних працівників, осіб % 602,5 
Показники продукту 
1. Кількість користувачів денних послуг: осіб %
85158 
2. Ліжкодні перебування в установах % 209500 
Показники ефективності 
1. Середньорічні витрати на 1 користувача
денних послуг % 71,3 грн. 
2. Середні витрати на 1 л/д % 104,4 грн. 
Показник якості 
Динаміка кількості користувачів за рік
порівняно з попереднім роком % 5 % 
II етап 
Показники затрат 
1. Кількість установ % 10 одиниць 
2. Кількість штатних працівників, осіб % 408,5 
Показники продукту 
1. Кількість користувачів денних послуг, осіб %
32477 
2. Ліжкодні перебування в установах % 36500 
Показники ефективності 
1. Середньорічні витрати на 1 користувача
послуг % 89,6 грн. 
2. Середні витрати на 1 л/д % 113,2 грн. 
Показник якості 
Динаміка кількості користувачів за рік
порівняно з попереднім роком % 4242 особи

3 Забезпечення
реалізації
права на освіту

Забезпечувати компенсацію
витрат на навчання студентів з
числа інвалідів, сиріт та дітей з
малозабезпечених родин у
Відкритому міжнародному
університеті розвитку людини
"Україна"

2011 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

6350,0 10450,0 3973,9 6602,6 4700,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 350 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 10,0 тис. грн. 
Показник якості 
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів %
6 % 
2. Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги % 10 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 200 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 11 тис. грн. 
Погашення кредиторської заборгованості

4 Оздоровлення 1. Забезпечувати обов'язкове
оздоровлення та санаторно%
курортне лікування дітей%
інвалідів із будинків%інтернатів
системи соціального захисту

2011 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

500,0 550,0 600,0 0,0 630,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 85 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 5,9 тис. грн. 
Показник якості 
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів %
5 % 
2. Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги % 5 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 90 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 6,7 тис. грн. 
Показник якості 
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів % 0 % 
2. Відсоток збільшення % 10 %
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2. Забезпечувати оздоровлення
ветеранів війни та праці, дітей
війни та громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, 
м. Києва

2011 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

2000,0 10200,0 14581,0 7288,9 2500,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 907 осіб 
Показник ефективності 
Середня вартість путівки % 2,2 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів % 
4 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 96 
Показник ефективності 
Середня вартість путівки % 3,4 тис. грн.
Погашення кредиторської заборгованості

5 Реабілітація
жінок, які
зазнали
мастектомії

Здійснювати соціальну,
психологічну, медичну
реабілітацію жінок, які зазнали
мастектомії, в реабілітаційних
центрах та медичних закладах

2011 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

500,0 1050,0 1500,0 1491,5 700,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 476 осіб 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів % 
5 % 
II етап 
Погашення кредиторської заборгованості

6 Відзначення
кращих
працівників
соціальної
сфери

Забезпечувати проведення
заходів по вшануванню
працівників соціальної сфери

2011 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

70,0 100,0 200,0 110,3 90,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 141 особа 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 200 грн. 
Показник якості 
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів %
3,5 % 
2. Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги % 5 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 144 особи 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 300 грн. 
Показник якості 
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів % 0 % 
2. Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги % 0 %

7 Відзначення
річниць та
вшанування
учасників
ліквідації
наслідків
аварії на
Чорно%
бильській АЕС

Забезпечувати проведення
заходів по відзначенню Дня
вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у м. Києві
та відзначенню річниць
Чорнобильської катастрофи

2011 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

1320,2 1467,4 1561,7 502,7 225,0 I етап 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 200 грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги % 5 % 
II етап 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 225 грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги % 12,5 %

8 Забезпечення
безкоштовним
харчуванням

Сприяти забезпеченню
безкоштовним харчуванням та
продуктовими наборами
малозабезпечених одиноких
громадян та інших верств
населення м. Києва

2011 % 2015 Департамент соціальної
політики, районні в 
м. Києві державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

5370,1 6000,8 7666,4 7986,3 4100,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 28,8 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 186 грн. 
Показник якості 
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів %
5 % 
2. Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги % 10 %
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів % 30,0 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги % 200 грн. 
Показник якості 
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів %
0 % 
2. Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги % 0 %

9 Надання
правої
допомоги
киянам

Підтримка діяльності Центру
правової допомоги киянам, які
опинились у складних життєвих
обставинах

2012 % 2015 Київська міська рада Бюджет 
м. Києва

1406,2 1406,2 1427,2 1543,9 II етап 
Показники продукту 
Кількість звернень громадян % 5850 осіб
Кількість вирішених питань протягом року %
5500 
Показник ефективності 
Середньорічні витрати на 1 заявника % 260 грн.
Показник якості 
Відсоток вирішення питань протягом року %
97,4 %

10 Надання
безготівкової
допомоги

Здійснювати компенсацію
витрат щомісячної адресної
безготівкової допомоги
окремим категоріям соціально
незахищених верств населення
міста Києва за надані
комунальні послуги

2012 % 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

14045,0 II етап 
Буде забезпечено погашення кредиторської
заборгованості, витрат щомісячної адресної
безготівкової допомоги окремим категоріям
соціально незахищених верств населення міста
Києва за надані комунальні послуги в 2009 році

11 Організація
громадських
та інших робіт
тимчасового
характеру для
залучення
безробітних,
які
перебувають
на обліку в
службі
зайнятості, та
інших
категорій осіб

Оплата за виконані роботи
залучених безробітних та інших
категорій осіб для участі в
оплачуваних громадських
роботах з метою матеріальної
підтримки та додаткового
стимулювання мотивації до
праці, в інтересах
територіальної громади міста

2013 % 2015 Департамент соціальної
політики, Київський
міський центр
зайнятості, районні в 
м. Києві державні
адміністрації

50 % %
бюджет 
м. Києва

1200,0 295,0 1300,0 II етап 
Показник продукту 
Кількість залучених осіб % 330 тис. осіб
Погашення кредиторської заборгованості %
95,0 тис. грн. 
Показник ефективності 
Середньомісячний розмір оплати праці не
менше 50 % від мінімальної заробітної плати

8.�Рес�рсне�забезпечення�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011�-�2015�ро�и"

тис.��рн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на
виконання
Програми

I II

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 78716,1 475849,8 336234,9 117104,0 780993,9 1788898,7

Бюджет м. Києва 78716,1 475849,8 336234,9 117104,0 780993,9 1788898,7

Кошти інших джерел % % % % % %

Заступник міського голови � секретар Київради О. Резніков
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Заступник міського голови � секретар Київради О. Резніков

Додато��№�1
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

04.09.2014�№�46/46

Фінансування у 2014 році заходів міської цільової програми "Турбота. 
Назустріч киянам" на 2011 � 2015 роки" районними в місті Києві державними адміністраціями

Районним в місті Києві державним адміністраціям для проведення заходів у 2014 році міської цільової програми "Турбота. 
Назустріч киянам" на 2011 � 2015 роки" спрямувати кошти в обсязі 10889,6 тис. грн, а саме:

тис.��рн.

Районні в місті Києві державні
адміністрації

Всього Забезпечення надання одноразової
адресної матеріальної допомоги

малозабезпеченим верствам
населення м. Києва, які опинилися в

складних життєвих обставинах

Забезпечення безкоштовним
харчуванням та продуктовими
наборами малозабезпечених

одиноких громадян та інших верств
населення м. Києва

Відзначення річниць та вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії

на Чорнобильській АЕС

Організація громадських та інших
робіт тимчасового характеру для

залучення безробітних, які
перебувають на обліку в службі

зайнятості, та інших категорій осіб

Голосіївська 986,3 317,5 645.6 10,0 13,2

Дарницька 687,1 458,0 168,4 10,0 50,7

Деснянська 1023,1 402,3 492,0 85,0 43,8

Дніпровська 1519,3 331,4 1129,1 19,3 39,5

Оболонська 920,1 252,5 628,8 10,0 28,8

Печерська 484,3 42,0 416,6 6.0 19,7

Подільська 1190,6 362,2 797,3 11,5 19,6

Святошинська 1652,3 319,1 1210,7 85,5 37,0

Солом'янська 1281,8 301,7 931,3 25.0 23,8

Шевченківська 1144,7 327,4 748,7 49,7 18,9

Разом: 10889,6 3114,1 7168,5 312,0 295,0

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради від 03.07.2014 № 18/18 

«Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на II півріччя 2014 року

та I півріччя 2015 року»
Рішення Київської міської ради № 52/52 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно�
сті», статті 40 Регламенту Київради, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки про�
ектів регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регулятор�
ної політики у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.07.2014�№ 18/18�«Про�затвердження

план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�о-

тов�и�прое�тів�ре��ляторних�а�тів�на�II�півріч-

чя�2014�ро���та�I�півріччя�2015�ро��»�та�і�змі-

ни:

— доповнити�додато��до�рішення�позиціями

32,�33,�34,�35,�36,�37,�38,�39,�40,�41�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре��ляторної

політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київради

від�04.09.2014�№ 52/52

32. Проект рішення Київської міської ради "Про скасування рішення Київської
міської ради від 24.06.99 № 317/418 "Про визначення порядку організації та
проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного,
культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру" 
(із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
24.10.2002 № 97/257, від 21.10.2004 № 664/2074, від 28.12.2004 № 1063/2473,
26.05.2005 № 391/2966)"

Забезпечення конституційних прав громадян України Друге півріччя 2014 року Депутат Київради Луценко І. В.

33. Проект рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 30 жовтня 2008 року № 582/582 "Про впорядкування діяльності
у сфері поводження з побутовими відходами (крім токсичних та особливо
небезпечних) у м. Києві"

Приведення нормативно%правових актів у сфері
поводження з побутовими відходами у відповідність до
вимог чинного законодавства з метою підготовки та
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з
вивезення побутових відходів на території міста Києва
відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання
послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011
року № 1173 "Питання надання послуг з вивезення
побутових відходів"

Друге півріччя 2014 року Департамент житлово%комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департамент
міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

34. Проект рішення Київради "Про обмеження споживання і продажу алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів на території міста Києва"

Сприяти зменшенню негативного впливу алкогольних
напоїв, пива та тютюнокуріння на доросле та дитяче
населення міста Києва

Друге півріччя 2014 року Департамент промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київради (Київської міської державної
адміністрації)

35. Проект рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 17 квітня 2013 року № 104/916 "Про запровадження в місті Києві
багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина"

Створення єдиних підходів органів соціального захисту та
банків % учасників проекту "Картка киянина" до збору,
переведення в електронний вигляд, обліку, систематизації,
збереження інформації, що стосується процесів реєстрації,
видачі та обліку карток киянина громадянам, які мають
право на пільги відповідно до законодавства України, на
доплати та додаткові пільги відповідно до рішень Київської
міської ради, та громадянам, які зареєстровані в місті Києві

Друге півріччя 2014 року Департамент соціальної політики
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

36. Проект рішення Київради "Про внесення змін до Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250"

Встановлення суб'єктам освітньої діяльності, орендована
площа яких використовується для надання освітніх послуг
згідно з ліцензією у сферах дошкільної та загальної
середньої освіти, орендної плати у розмірі однієї гривні на
рік та продовження терміну дії договорів оренди

Друге півріччя 2014 року Фракція "Об'єднання "Самопоміч" у Київській
міській раді

37. Проект рішення Київради "Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними,
слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) у нічний час 
у м. Києві"

З метою зменшення кількості правопорушень у нічний час,
зниження на території міста Києва рівня алкоголізму,
передусім підліткового, підвищення ефективності боротьби
з "розливайками" у м. Києві, підвищення загального рівня
здоров'я мешканців міста Києва

Друге півріччя 2014 року Депутат Київради Андрійко Р. Ю.
Депутатська фракція ВО "Свобода"

38. Проект рішення Київської міської ради "Про використання коштів, отриманих
балансоутримувачами від оренди нежитлових приміщень, розташованих у
житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Києва"

Проект рішення підготовлено з метою ефективного та
економного використання бюджетних коштів та
забезпечення належного утримання житлового фонду
комунальної власності територіальної громади міста Києва,
а саме: забезпечення виконання робіт з капітального
ремонту житлового фонду комунальної власності
територіальної громади міста Києва

Друге півріччя 2014 року Департамент житлово%комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київради (Київської міської державної
адміністрації)

39. Проект рішення Київської міської ради "Про користування земельними
ділянками"

З метою врегулювання плати за землю в місті Києві
власниками нерухомого майна, які не оформили право
користування земельними ділянками, та ухилення від плати
за землю, використання якої відповідно до норм
Земельного кодексу України є платним

Друге півріччя 2014 року Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

40. Проект рішення Київської міської ради "Про дерегуляцію і спрощення порядку
переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві"

Спрощення процедури отримання документів дозвільного
характеру на переведення жилих будинків і жилих
приміщень у нежилі в місті Києві

Друге півріччя 2014 року Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

41. Проект рішення Київської міської ради "Про особливості застосування Порядку
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально%
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності"

Встановлення на території міста Києва єдиного порядку
розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності

Друге півріччя 2014 року Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

Заступник міського голови � секретар Київради О. Резніков
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Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва, експлуатації та обслуговування

автотранспортного підприємства з автосалоном, виставковими
приміщеннями та прибудованою станцією техобслуговування 

з офісними приміщеннями на вул. Куренівській, 27"а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 99/99 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статей 9, 127, 134 " 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону

України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про Державний земельний кадастр", "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�для�продаж��на

земельних�тор�ах�(а��ціонах)�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�автотранспортно�о

підприємства�з�автосалоном,�вистав�овими

приміщеннями�та�приб�дованою�станцією

техобсл��ов�вання�з�офісними�приміщеннями

на�в�л.�К�ренівсь�ій,�27-а�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель�-�землі

промисловості,�транспорт�,�зв'яз��,�енер�ети�и,

оборони�та�іншо�о�призначення)�(справа�Є-

1197).

2.�Затвердити�стартов��цін��продаж��земельної

ділян�и� -� лот�� (�адастровий� номер

8000000000:78:119:0031)�на�в�л.�К�ренівсь�ій,

27-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва,�я�а

виставляється�на�земельні�тор�и,���розмірі

18654685,00��рн.�(вісімнадцять�мільйонів�шістсот

п'ятдесят�чотири�тисячі�шістсот�вісімдесят�п'ять

�ривень�00��опійо�)�на�підставі�е�спертної

�рошової�оцін�и.

3.�Встановити��ро��земельних�тор�ів�по

земельній�ділянці���розмірі�5�відсот�ів�від

стартової�ціни�земельної�ділян�и,�що�становить

932734,25��рн.�(дев'ятсот�тридцять�дві�тисячі

сімсот�тридцять�чотири��ривні�25��опійо�).

4.�Забезпечити�проїзд�до�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��на�земельних�тор�ах

(�адастровий�номер�8000000000:78:119:0031),

за�рах�но��земельних�діляно���ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(�адастрові�номери�8000000000:78:119:0001

та�8000000000:78:119:0032),�що�переб�вали�в

оренді�товариства�з�обмеженою�відповідальністю

"АТП�КМБ-1�імені�М.�П.�ЗАГОРОДНЬОГО",�з�ідно

з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.07.2007

№� 89/1923� "Про� передач�� товариств�� з

обмеженою�відповідальністю�"АТП�КМБ-1�імені

М.�П.�За�ородньо�о"�земельних�діляно��для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�автотранспортно�о

підприємства�з�автосалоном�та�вистав�овими

приміщеннями�та�приб�дованою�станцією

техобсл��ов�вання�з�офісними�приміщеннями

на�в�л.�К�ренівсь�ій,�27-а�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва".

5.�Затвердити��мови�продаж��земельної

ділян�и�для�б�дівництва,� е�спл�атації� та

обсл��ов�вання�автотранспортно�о�підприємства

з�автосалоном,�вистав�овими�приміщеннями�та

приб�дованою�станцією�техобсл��ов�вання�з

офісними�приміщеннями�на�в�л.�К�ренівсь�ій,

27-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�рішення.

6.�Продати�переможцю�земельних�тор�ів

земельн�� ділян��� �ом�нальної� власності

територіальної��ромади�міста�Києва�(�адастровий

номер� 8000000000:78:119:0031)� на� в�л.

К�ренівсь�ій,�27-а�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�площею�1,2088��а�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�автотранспортно�о

підприємства�з�автосалоном,�вистав�овими

приміщеннями�та�приб�дованою�станцією

техобсл��ов�вання�з�офісними�приміщеннями.

7.� Департамент�� земельних� рес�рсів

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

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

7.1.�Забезпечити�під�отов���прое�т��до�овор�

��півлі-продаж��земельної�ділян�и�на�в�л.

К�ренівсь�ій,�27-а�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва.

7.2.� Забезпечити� передач�� ви�онавцю

земельних�тор�ів�до��ментів�та�матеріалів�на

лот�не�пізніше�30��алендарних�днів�після

надходження�цьо�о�рішення�до�Департамент�

земельних�рес�рсів.

8.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

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

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

пізніше�10�робочих�днів�після�надходження

цьо�о�рішення�надати�містоб�дівні��мови�та

обмеження�щодо�заб�дови�земельної�ділян�и

на�в�л.�К�ренівсь�ій,�27-а�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва.

9.�Переможцю�земельних�тор�ів:

9.1.� У�ласти� до�овір� ��півлі-продаж�

безпосередньо�в�день�проведення�тор�ів.

9.2.�Ви�он�вати�обов'яз�и�власни�а�земельної

ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

10.�Попередити�переможця�а��ціон�,�що

право�власності�на�земельн��ділян���може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�140,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

11.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.09.2014�р.�№�99/99

УМОВИ
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) для

будівництва, експлуатації та обслуговування автотранспортного
підприємства з автосалоном, виставковими приміщеннями та

прибудованою станцією техобслуговування з офісними приміщеннями на
вул. Куренівській, 27"а в Оболонському районі м. Києва

1.�Ціна�продаж��земельної�ділян�и�підля�ає�сплаті�переможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше

трьох�бан�івсь�их�днів�з�дня���ладення�до�овор����півлі-продаж�.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�переможцем�а��ціон��по�земельній�ділянці�на�в�л.�К�ренівсь�ій,

27-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва,�при�подальших�остаточних�розрах�н�ах�за�до�овором���півлі-

продаж��земельної�ділян�и�зарахов�ється�до���півельної�ціни.

3.�Право�власності�на�земельн��ділян���переходить�до�переможця�земельних�тор�ів�після

нотаріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-продаж��земельної�ділян�и�та�державної�реєстрації

права�власності�на�земельн��ділян���відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�за��мови�сплати

переможцем�земельних�тор�ів�повної�ціни�продаж��земельної�ділян�и,�а�та�ож�пені�(��разі

наявності).

4.�У�разі�несплати���встановлений�за�онодавством�стро���оштів�за�до�овором���півлі-продаж�

земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���арантійний

внесо��переможцю�тор�ів�не�повертається.

5.�Переможцю�земельних�тор�ів:

5.1.�З�дня�вини�нення�права�власності�на�земельн��ділян��,�придбан��за�до�овором���півлі-

продаж��земельної�ділян�и,�сплач�вати�земельний�подато����розмірах�і�поряд��,�передбачених

за�онодавством�У�раїни.

5.2.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�цільовим�призначенням.

5.3.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриманням

власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації

існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

5.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04.02.2014

№�6/10152�"Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�".

5.5.�Питання�відш�од�вання�відновної�вартості�зелених�насаджень�та�інші�питання�майнових

відносин�виріш�вати�в��становленом��поряд��.

5.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�05.02.2013

№�1280/0/12/19-13�та�від�01.10.2013�№�17502/0/12-1/19-13,�Головно�о��правління�Держзема�ентства

��м.�Києві�від�11.06.2013�№�1997,�Державно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о�природно�о

середовища�в�м.�Києві�від�04.12.2012�№�05-07/7481/2,�Головно�о��правління�охорони���льт�рної

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

від�24.10.2012�№�5952.

5.7.�Ви�он�вати�обов'яз�и�власни�а�земельної�ділян�и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

Заступник міського голови "
секретар Київради О. Резніков

Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва та експлуатації торгово"офісного центру 

на вул. Зарічній, 46 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 100/100 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 127, 134 — 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 За"
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про Державний земельний кадастр»,
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та «Про внесення змін до де"
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розгля"
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�для�продаж��на

земельних�тор�ах�(а��ціонах)�для�б�дівництва

та�е�спл�атації�тор�ово-офісно�о�центр��на

в�л.�Зарічній,�46���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови)�(справа�Є-0803,�Заява�ДЦ

№ 01010-000060503-051�від�16.11.2012).

2.�Затвердити�стартов��цін��продаж��земель-

ної� ділян�и —� лот�� (�адастровий� номер

8000000000:90:926:0005)�на�в�л.�Зарічній,�46

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва,�я�а�вистав-

ляється�на�земельні�тор�и,���розмірі�19409056,00

�рн�(дев’ятнадцять�мільйонів�чотириста�дев’ять

тисяч�п’ятдесят�шість��ривень�00��оп.)�на�під-

ставі�е�спертної��рошової�оцін�и.

3.�Встановити��ро��земельних�тор�ів�по�зе-

мельній�ділянці���розмірі�5�відсот�ів�від�стар-

тової�ціни�земельної�ділян�и,�що�становить

970452,80��рн�(дев’ятсот�сімдесят�тисяч�чоти-

риста�п’ятдесят�дві��ривні�80��оп.)

4.�Затвердити��мови�продаж��земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�е�спл�атації�тор�о-

во-офісно�о�центр��на�в�л.�Зарічній,�46���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�з�ідно�з�додат�ом

до�цьо�о�рішення.

5.�Продати�переможцю�земельних�тор�ів�зе-

мельн��ділян����ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:926:0005)�на�в�л.�Зарічній,

46���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�площею

1,0428��а�для�б�дівництва�та�е�спл�атації�тор-

�ово-офісно�о�центр�.

6.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

6.1.�Забезпечити�під�отов���прое�т��до�о-

вор����півлі-продаж��земельної�ділян�и�на�в�л.

Зарічній,�46���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

6.2.�Забезпечити�передач��ви�онавцю�зе-

мельних�тор�ів�до��ментів�та�матеріалів�на�лот

не�пізніше�30��алендарних�днів�після�надхо-

дження�цьо�о�рішення�до�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів.

7.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

пізніше�10�робочих�днів�після�надходження�цьо-

�о�рішення�надати�містоб�дівні��мови�та�об-

меження�щодо�заб�дови�земельної�ділян�и�на

в�л.�Зарічній,�46���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва.

8.�Переможцю�земельних�тор�ів:

8.1.�У�ласти�до�овір���півлі-продаж��безпо-

середньо�в�день�проведення�тор�ів.

8.2.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

9.�Попередити�переможця�а��ціон�,�що�пра-

во�власності�на�земельн��ділян���може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�140,�143�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

10.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.09.2014�р.�№ 100/100

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціонах) 

для будівництва та експлуатації торгово"офісного центру 
на вул. Зарічній, 46 у Дарницькому районі м. Києва

1.�Ціна�продаж��земельної�ділян�и�підля�ає�сплаті�переможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше

трьох�бан�івсь�их�днів�з�дня���ладення�до�овор����півлі-продаж�.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�переможцем�а��ціон��по�земельній�ділянці�на�в�л.�Заріч-

ній,�46���Дарниць�ом��районі�м.�Києва,�при�подальших�остаточних�розрах�н�ах�за�до�овором

��півлі-продаж��земельної�ділян�и�зарахов�ється�до���півельної�ціни.

3.�Право�власності�на�земельн��ділян���переходить�до�переможця�земельних�тор�ів�після�но-

таріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-продаж��земельної�ділян�и�та�державної�реєстрації�пра-

ва�власності�на�земельн��ділян���відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�за��мови�сплати�пере-

можцем�земельних�тор�ів�повної�ціни�продаж��земельної�ділян�и,�а�та�ож�пені�(��разі�наявно-

сті).



Заступник міського голови " секретар Київської міської ради О. Резніков
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8 æîâòíÿ 2014 ð.
¹146(4546)

6

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції����місті�Києві
7�жовтня�2014�р.�за�№ 33/1086

Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної
допомоги, які надаються державними та комунальними 

закладами охорони здоров’я у м. Києві
Розпорядження № 1055 від 24 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 12 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю"
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен"
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за"
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор"
мативно"правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг зі стоматологічної допомоги, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції����місті�Києві

7�жовтня�2014�р.�за�№ 37/1090

Про встановлення тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надаються лікувально"

профілактичними державними закладами охорони здоров’я
Розпорядження № 1056 від 24 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 12 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю"
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен"
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за"
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор"
мативно"правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі�сто-

матоло�ічної�допомо�и,�я�і�надаються�Ком�-

нальним�підприємством�«Стоматоло�ія�Дніп-

ровсь�о�о�район��м.�Києва»,�що�додаються.

2.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі�сто-

матоло�ічної�допомо�и,�я�і�надаються�Стома-

толо�ічною�полі�ліні�ою�№ 1�Шевчен�івсь�о�о

район��м.�Києва,�що�додаються.

3.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі�сто-

матоло�ічної�допомо�и,�я�і�надаються�Націо-

нальною�медичною�а�адемією�післядипломної

освіти�імені�П.�Л.�Ш�пи�а,�що�додаються.

4.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі�сто-

матоло�ічної�допомо�и,�я�і�надаються�Націо-

нальним�медичним��ніверситетом�імені�О.�О.

Бо�омольця,�що�додаються.

5.�За�повнот��та�достовірність�поданих�роз-

рах�н�ових�матеріалів,�за�я�ими�встановлюю-

ться�тарифи�на�посл��и�зі�стоматоло�ічної�до-

помо�и,��ерівни���станови�несе�відповідаль-

ність,�передбачен��за�онодавством�У�раїни.

6.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

7.�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. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном�

інтернет-порталі�КМДА

джеті�міста�Києва�на�2014�рі�,�з�ідно�з�додат-

�ом�2�до�цьо�о�рішення.

5.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально-

�о�захист��та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��1
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.09.2014�№ 56/56

Фінансування у 2014 році заходів міської цільової програми «Діти столиці»
на 2011 — 2015 роки»

№ з/п Назва заходів Сума, тис. грн.

I. Погашення кредиторської заборгованості по міській цільовій програмі "Діти столиці" на
2011 � 2015 роки" за 2013 рік

756,3

II. Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей
2.1. Робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах 917,5

2.2. Проведення рейдів "Діти вулиці", Всеукраїнського рейду "Урок" з метою забезпечення
своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей

715,8

2.3. "Ні" � шкідливим звичкам 219,6
2.4. Організація загальноміських заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям" 100,0

III. Реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї
3.1. Надання соціальних послуг щодо соціально�психологічної допомоги сім'ям, які взяли

на виховання дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
774,8

IV. Оздоровлення та відпочинок
4.1. Оздоровлення та відпочинок дітей�сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,

та дітей, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей як такі, що опинилися в
складних життєвих обставинах

500,0

ВСЬОГО: 3984,0

Додато��2�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�04.09.2014�№ 56/56

Фінансування у 2014 році заходів міської цільової програми «Діти столиці»
на 2011 — 2015 роки» районними в місті Києві державними адміністраціями

Районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям�для�проведення�заходів���2014�році�місь-

�ої�цільової�про�рами�«Діти�столиці»�на�2011—2015�ро�и»�спрям�вати��ошти�в�обсязі�3490,11�тис.

�рн.,�а�саме:

По�ашення	
редиторсь
ої	забор�ованості	за	2013	рі
:

Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�290,11�тис.��рн.;

Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�50,0�тис.��рн.;

Ремонт	і	облашт�вання	приміщень	дитячих	б�дин
ів	сімейно�о	тип�	та	надання	їм	що-

річної	додат
ової	фінансової	допомо�и	для	вирішення	матеріально-поб�тових	питань:

Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�1850,0�тис.��рн.;

Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�15,0�тис.��рн.;

Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�15,0�тис.��рн.;

Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�6,0�тис.��рн;.

Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�44,0�тис.��рн.;

Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�15,0�тис.��рн.;

Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�1165,0�тис.��рн.;

Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�40,0�тис.��рн.

Заступник голови — секретар Київської міської ради О. Резніков

4.�У�разі�несплати���встановлений�за�онодавством�стро���оштів�за�до�овором���півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���аран-

тійний�внесо��переможцю�тор�ів�не�повертається.

5.�Переможцю�земельних�тор�ів:

5.1.�З�дня�вини�нення�права�власності�на�земельн��ділян��,�придбан��за�до�овором���півлі-

продаж��земельної�ділян�и,�сплач�вати�земельний�подато����розмірах�і�поряд��,�передбачених

за�онодавством�У�раїни.

5.2.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�цільовим�призначенням.

5.3.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотри-

манням�власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�с-

пл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

5.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04.02.2014

№ 6/10152�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�».

5.5.�Питання�відш�од�вання�відновної�вартості�зелених�насаджень�(а�т�обстеження�зелених

насаджень�від�26.09.2011�№ 1220)�та�інші�питання�майнових�відносин�виріш�вати�в��становле-

ном��поряд��.

5.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри

та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�20.03.2007�№ 19-2554/АП�та�від�27.07.2010�№ 09-9125,

Державно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Києві�від�30.08.2012

№ 05-09/5616�та�від�05.11.2012�№ 05-08/6833,�Київсь�ої�місь�ої�санітарно-епідеміоло�ічної

станції�від�31.01.2012�№ 542,�дочірньо�о�підприємства�«Інстит�т��енерально�о�план��міста�Ки-

єва»�від�18.12.2006�№ 2971,��ом�нальної�ор�анізації�«Центр�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри»�від

27.04.2010�№ 15-1246,�Головно�о��правління�охорони���льт�рної�спадщини�від�15.01.2007

№ 195.

5.7.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земельної�ділян�и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

Заступник міського голови — 
секретар Київради О. Резніков

Про фінансування заходів міської цільової програми 
«Діти столиці» на 2011 — 2015 роки» у 2014 році
Рішення Київської міської ради № 56/56 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішен"
ня Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», у межах
коштів, виділених на реалізацію міської цільової програми «Діти столиці» на 2011 — 2015 роки» у 2014 році,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Фінанс�вання�заходів,�передбачених�на

реалізацію�місь�ої�цільової�про�рами�«Діти�сто-

лиці»�на�2011 —�2015�ро�и»���2014�році,�здій-

снювати�з�ідно�з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�04�люто�о�2014�ро���№ 6/10152�«Про

бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�»�та�додат�а-

ми�до�цьо�о�рішення.

2.�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації):

2.1.�Спрям�вати�видат�и�в�обсязі�3984,00

тис.��рн.�на�ви�онання�місь�ої�цільової�про�ра-

ми�«Діти�столиці»�на�2011 —�2015�ро�и»���2014

році�з�ідно�з�додат�ом�1�до�цьо�о�рішення.

2.2.�Видат�и�в�обсязі�3490,11�тис.��рн.,�що

передбачені�на�ви�онання�місь�ої�цільової�про-

�рами�«Діти�столиці»�на�2011 —�2015�ро�и»,

розподілити�між�ви�онавцями�заходів —�район-

ними�в�місті�Києві�державними�адміністраці-

ями�з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о�рішення.

2.3.�Видат�и�на��тримання�Місь�о�о�центр�

дитини�Сл�жби���справах�дітей�здійснювати�в

межах�бюджетних�аси�н�вань,�затверджених

�ошторисом,�з��рах�ванням�бюджетних�зо-

бов’язань,�затверджених�в�ор�анах�Державної

�азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни.

3.�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�разом�з�районними�в�

м.�Києві�державними�адміністраціями�надати

в��становленом��поряд���пропозиції�щодо�вне-

сення�змін�до�бюджет��м.�Києва�на�2014�рі�

з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о�рішення.

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

4.1.�Здійснювати�фінанс�вання�заходів,�за-

тверджених�зазначеною�про�рамою,�в�межах

бюджетних�призначень,�передбачених�в�бю-
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Центральна	виборча	
омісія	повідомляє	про	від
риття	поточно�о	рах�н
�	виборчо-

�о	фонд�	
андидата	�	народні	деп�тати	У
раїни,	я
ий	балот�ється	в	одномандатно-

м�	виборчом�	о
р�зі	№	217.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Бойч��а�Ми�оли�Андрійовича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:�2522415117.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�«КБ�«Хрещати�».

Код�бан���отрим�вача�(МФО):�300670.

Рах�но��отрим�вача:�26432001151724.

Центральна	виборча	
омісія	повідомляє	про	від
риття	поточно�о	рах�н
�	виборчо-

�о	фонд�	
андидата	�	народні	деп�тати	У
раїни,	я
ий	балот�ється	в	одномандатно-

м�	виборчом�	о
р�зі	№	221.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Ємця�Леоніда�Оле�сандровича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:�2909619430.

Бан��отрим�вача:�АТ�«Дельта�Бан�».

Код�бан���отрим�вача�(МФО):�380236.

Рах�но��отрим�вача:�26431005867000.

Центральна	виборча	
омісія	повідомляє	про	від
риття	поточно�о	рах�н
�	виборчо-

�о	фонд�	
андидата	�	народні	деп�тати	У
раїни,	я
ий	балот�ється	в	одномандатно-

м�	виборчом�	о
р�зі	№	222.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Гілю�а�Василя�Васильовича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:�3406702178.

Бан��отрим�вача:�ТВБВ�№ 10026/084�філії —�Головно�о��правління�по�м.�Києв��та�Київсь�ій

області�АТ�«Ощадбан�».

Код�бан���отрим�вача�(МФО):�322669.

Рах�но��отрим�вача:�26431500691075.

Центральна	виборча	
омісія	повідомляє	про	від
риття	поточно�о	рах�н
�	виборчо-

�о	фонд�	
андидата	�	народні	деп�тати	У
раїни,	я
ий	балот�ється	в	одномандатно-

м�	виборчом�	о
р�зі	№	217.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Столара�Вадима�Михайловича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��:�3017219175.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�«У�рсоцбан�».

Код�бан���отрим�вача�(МФО):�300023.

Рах�но��отрим�вача:�26436011430382.

1.�Внести�зміни�до�с�лад��о�р�жних�ви-

борчих��омісій�з�виборів�народних�деп�татів

У�раїни�на�позачер�ових�виборах�народних

деп�татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро��,��тво-

рених�відповідно�до�постанови�Центральної

виборчої��омісії�від�5�вересня�2014�ро��

№ 858�«Про��творення�о�р�жних�виборчих

�омісій�з�виборів�народних�деп�татів�У�ра-

їни�на�позачер�ових�виборах�народних�де-

п�татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро��»,�з�ід-

но�з�додат�ами�1-23.

2.�О�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів

народних�деп�татів�У�раїни,�до�с�лад��я�их

вносяться�зміни,�поінформ�вати��ромадян

про�та�і�зміни���визначений�цими��омісіями

спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат-

�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др�-

�ованим�засобам�масової�інформації�для�оп�б-

лі��вання���семиденний�стро��від�дня�її�прий-

няття,�а�та�ож�о�р�жним�виборчим��омісіям�з

виборів�народних�деп�татів�У�раїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційно-

м��веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Про зміни 
в складі окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України 
на позачергових виборах 

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1496 від 6 жовтня 2014 року

Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів на"
родних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про
заміну членів окружних виборчих комісій, заяви голови, заступника голови, секретаря окружної виборчої
комісії про складення їх повноважень без припинення членства в цій комісії та членів окружних виборчих
комісій про складення їх повноважень, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої " тре"
тьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин п’ятої — сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пунктів 1, 2 частини
третьої, частин четвертої, сьомої, дев’ятої, десятої статті 37, частини другої статті 107 Закону України «Про
вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11"13, пунктом 17 статті 19 Закону України «Про
Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія

П О С Т А Н О В Л Я Є:

Додато��23�
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії�

від�6�жовтня�2014�ро���№ 1496

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

м. Київ

О
р�жна	виборча	
омісія	з	виборів	на-

родних	деп�татів	У
раїни	одномандатно-

�о	виборчо�о	о
р���	№ 214

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Балацій�І�ор�Ми�олайович,�1975�ро���наро-

дження —�від�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїн-

сь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Ві-

талія�Клич�а»,�деп�татсь�а�фра�ція�я�ої�заре-

єстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�раїни

поточно�о�с�ли�ання�(��зв’яз���з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої��омісії

с�б’є�том,�за�поданням�я�о�о��андидат�р��та-

�о�о�члена�б�ло�в�лючено�до�с�лад��виборчої

�омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Д�шаєва�Ярослава�Оле�сандрівна,�1988�ро-

���народження —�від�Політичної�партії�«УДАР

(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Рефор-

ми)�Віталія�Клич�а»,�деп�татсь�а�фра�ція�я�ої

зареєстрована�в�Апараті�Верховної�Ради�У�ра-

їни�поточно�о�с�ли�ання.

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Черев�о�Олена�Гри�орівна,�1956�ро���наро-

дження —�від�Політичної�партії�Все��раїнсь�е

об’єднання�«Громада»�(��зв’яз���з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої��омісії

с�б’є�том,�за�поданням�я�о�о��андидат�р��та-

�о�о�члена�б�ло�в�лючено�до�с�лад��виборчої

�омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Р�сна��Наталія�Єв�еніївна,�1954�ро���наро-

дження —�від�Політичної�партії�Все��раїнсь�е

об’єднання�«Громада».

О
р�жна	виборча	
омісія	з	виборів	на-

родних	деп�татів	У
раїни	одномандатно-

�о	виборчо�о	о
р���	№ 216

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Хавроню��Оле��Іванович,�1970�ро���наро-

дження —�заст�пни���олови��омісії,�від�Лібе-

ральної�партії�У�раїни�(��зв’яз���з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої��омісії�с�б’є�-

том,�за�поданням�я�о�о��андидат�р��та�о�о

члена�б�ло�в�лючено�до�с�лад��виборчої��омі-

сії).

В�лючити�до�с�лад���омісії�та�призначити

заст�пни�ом��олови�цієї��омісії:

Коржова�Оле�сандра�Вадимівна,�1975�ро��

народження —�від�Ліберальної�партії�У�раїни.

О
р�жна	виборча	
омісія	з	виборів	на-
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Відповіді на сканворд 

1.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надаються�Дер-

жавною��становою�«Національний�інстит�т�хі-

р�р�ії�та�трансплантоло�ії�ім.�О.�О.�Шалімова»

Національної�а�адемії�медичних�на���У�раїни,

що�додаються.

2.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надаються�У�ра-

їнсь�им�на��ово-пра�тичним�центром�ендо-

�ринної�хір�р�ії,�трансплантації�ендо�ринних

ор�анів�і�т�анин�Міністерства�охорони�здоров’я

У�раїни,�що�додаються.

3.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надаються�Дер-

жавною��становою�«Інстит�т�нейрохір�р�ії�ім.

а�ад.�А.�П.�Ромоданова�Національної�а�адемії

медичних�на���У�раїни»,�що�додаються.

4.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надаються�Дер-

жавною��становою�«Національний�інстит�т�сер-

цево-с�динної�хір�р�ії�імені�М.�М.�Амосова�На-

ціональної�а�адемії�медичних�на���У�раїни»,

що�додаються.

5.�За�повнот��та�достовірність�поданих�роз-

рах�н�ових�матеріалів,�за�я�ими�встановлюю-

ться�тарифи�на�посл��и�з�медично�о�обсл��о-

в�вання,��ерівни���станови�несе�відповідаль-

ність,�передбачен��за�онодавством�У�раїни.

6.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном�

інтернет-порталі�КМДА

родних	деп�татів	У
раїни	одномандатно�о

виборчо�о	о
р���	№ 218

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Крижановсь�а�Любов�Валентинівна,�1972�ро-

���народження —�від�У�раїнсь�ої�партії�«Зеле-

на�планета»�(��зв’яз���з�особистою�заявою�про

с�ладення�повноважень).

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ,äèêòóâàòè ñòðàòåã³þ
ä³é ÷è ïóðõàòè íà ñâ³é ñìàê,
äå çàìàíåòüñÿ, ³ íå ñïîä³-

âàéòåñÿ. Íèí³ âè â òîòàëüí³é çàëåæ-
íîñò³ â³ä ðåàëüíîñò³,à âîíà äóæå ñó-
âîðà: ï³äñîâóº âèìîãëèâèõ ïàðòíå-
ð³â,ïðîòèð³÷èòè ÿêèì áåçãëóçäî,òî-
ìó, ïåðåñë³äóþ÷è âëàñí³ ³íòåðåñè,
äîâåäåòüñÿ ïîñòàâèòè íà ÷³ëüíå ì³ñ-
öå ÷óæó äóìêó.

ÒÅËÜÖ², ³ìóí³òåò ñëàáêèé,
íàâ³òü ÿêùî ÷óäîâî ñåáå
ïî÷óâàºòå ³ ñòðóìåí³ºòå

îïòèì³çìîì, ùîíàéìåíøå ïåðåíà-
ïðóæåííÿ âäàðèòü ïî çäîðîâ’þ.Ïðà-
âèëüíî îðãàí³çóéòå ñâ³é ÷àñ, á³ëü-
øå â³äïî÷èâàéòå, äáàéòå ïðî ðî-
äèííèé çàòèøîê, òóò îàçà ùàñòÿ.

ÁËÈÇÍßÒÀ,íå ï³ääàâàéòå-
ñÿ íà ïðîâîêàö³¿, à øóêàé-
òå ðîçóìíèé áàëàíñ ì³æ

ñëóæáîâèìè òà ñ³ìåéíèìè îáîâ’ÿç-
êàìè, à ãîëîâíå — íå ïðèñ³êóéòåñÿ
äî áëàãîâ³ðíèõ, áî íàøêîäèòå ëþ-
áîâíèì ñïðàâàì.

ÐÀÊÈ â åêçàëüòîâàíîìóñòà-
í³ ³ çäàòí³ çîïàëó íàëàìà-
òè äðîâ: óòðèìàéòåñÿ â³ä

êàðäèíàëüíèõ ïî÷èí³â, íå äàâàéòå
îá³öÿíîê, íå ï³äïèñóéòå âàæëèâèõ
ïàïåð³â,â³äêëàä³òü ä³ëîâ³ ïåðåãîâî-
ðè.

ËÅÂÈ, àòìîñôåðà äíÿ íà-
åëåêòðèçîâàíà, íå âèêëè-
êàéòå í³êîãî íà ñëîâåñíó

äóåëü,áî çàçíàºòå ô³àñêî,âèòðàòèâ-
øè äîðîãîö³íí³ ñèëè.Âàøå çàâäàííÿ—
ãîâîðèòè ïî ñóò³ íà êîíêðåòí³ òåìè,
çíàéîìèòèñÿ òà ñï³ëêóâàòèñÿ ëèøå ç
òèìè îñîáàìè, ÿê³ âàì äî âïîäîáè.

Ä²ÂÈ,íå á³éòåñÿ åêñòðåìàëü-
íèõñèòóàö³é,ìîæåòå ðèçè-
êóâàòè,âñå áóäå ãàðàçä,òà-

ºìíå ïîêðîâèòåëüñòâî âàì ïîñëàíå
Áîãîì.Ïîïðè ïðèðîäíó êì³òëèâ³ñòü ³
ãåí³àëüíèé õèñò ïðîðàõîâóâàòè êîæ-
íó äåòàëü, âè çäàòí³ ïðî´àâèòè ùîñü
âàæëèâå, íå ðîçãëåä³âøè çà òðüîìà
ñîñíàìè ë³ñó, ³ ïîòðàïèòè â õàëåïó.

ÒÅÐÅÇÈ, ïîòðåáè òà íà-
ñòð³é ïàðòíåð³â êàðäè-
íàëüíî â³äð³çíÿòèìóòüñÿ

â³ä âàøèõ, ùî â ðàç³ â³äñóòíîñò³
êîìïðîì³ñó çàãðîæóº ïóñòèòè ñó-
ì³ñí³ ïëàíè ï³ä óê³ñ. Ùîá çáåðåãòè
êîíòðîëü íàä ñèòóàö³ºþ, ïðîÿâ³òü
æîðñòê³ñòü,õîëîäíîêðîâí³ñòü ³ ïðèí-
öèïîâ³ñòü.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, êîíòàêòè ç
êîëåãàìè òà íà÷àëüñòâîì
íàâðÿä ÷è áóäóòü ëåãêèìè

³ ùèðèìè. Íà çàâàä³ ñòàíóòü äàâí³
îáðàçè, ï³äîçðè, íå çâåäåí³ ðàõóí-
êè ³ ð³çí³ ðîáî÷³ ïðîáëåìè. Îäíàê
ä³âàòèñÿ í³êóäè, òåðï³òü, êàðì³÷íà
ñìóãà òðèâàº, ³ ÿêùî ñþæåòè ïîä³é,
ùî ïðîêðó÷óþòüñÿ äîâêîëà, âèìà-
ãàþòü ïðèéíÿòè â íèõ àêòèâíó ó÷àñòü
ñàìå âàì, íå äåçåðòèðóéòå!

Ó õàðèçìàòè÷íèõ ÑÒÐ²ËÜ-
Ö²Â òâîð÷èé ïðîöåñ ãàëü-
ìóâàòèìåòüñÿ ÷åðåç â³ä-

ñóòí³ñòü ñïðàâæíüîãî íàòõíåííÿ,
âåñåë³ ðîçâàæàëüí³ çàõîäè òàêîæ
ñóïðîâîäæóâàòèìóòüñÿ íèçêîþ óñ-
êëàäíåíü. Âò³ì, öå íå ïðèâ³ä äëÿ
ðîçïà÷ó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, êîíñòðóêòèâíî
ìèñë³òü, â÷àñíî âêëþ÷àé-
òå àâòîñòîï ïðè ïåðøèõ

îçíàêàõ âíóòð³øíüî¿ íåçàäîâîëå-
íîñò³, òîä³ çóì³ºòå çàïîá³ãòè íåáà-
æàíîìó ïîâîðîòó íà ä³ëîâèõ,ñ³ìåé-
íèõ, ñåðäå÷íèõ òåðåíàõ. Íå çë³òü-
ñÿ, çáåð³ãàéòå çàë³çíå ñàìîâëàäàí-
íÿ ³ íàìàãàéòåñÿ áóäü-ùî çáåðåã-
òè ôàõîâèé ³ì³äæ íà âèñîò³.

ÂÎÄÎË²¯, ïîäîðîæóéòå,
ìàíäð³âî÷êà — ð³äíà ò³-
òî÷êà,íàïîâíþéòåñÿ ñâ³æè-

ìè âðàæåííÿìè, îñê³ëüêè â ïðàê-
òè÷íîìó ñåíñ³ âèãîäè â³ä ñï³ëêó-
âàíü òà ïî¿çäîê íå î÷³êóºòüñÿ. Ãî-
ëîâíå — á³ëüøå êðóòèòèñÿ íà ïóá-
ë³ö³, ïðè ìîæëèâîñò³ âñòàâëÿòè ñâî¿
ï’ÿòü êîï³éîê, àáè âàø àâòîðèòåò
çáåð³ãàâñÿ íà âèñîò³, ñïðèÿþ÷è
óêð³ïëåííþ ä³ëîâèõ, øëþáíèõ óç.

ÐÈÁÈ, âèêëþ÷³òü ç³ ñâîãî
ðîçêëàäó áóäü-ÿê³ íåñàíê-
ö³îíîâàí³ ä³¿, â³äìîâòåñÿ

â³ä ñïîíòàííèõ òâîð÷èõ òà ðîìàí-
òè÷íèõ àêö³é ç ìàëîïåðåäáà÷óâà-
íèì ðåçóëüòàòîì, âåëèêèõ ô³íàí-
ñîâèõ îïåðàö³é.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ç³ðêè íàïèñàëè â³äåîçâåðíåííÿ
ïðåçèäåíòó Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðó Ïóò³íó ç "â³òàëüíèìè"
ñëîâàìè ç ïðèâîäó éîãî äíÿ íàðîäæåííÿ, ïîâ³äîìëÿº
êîðåñïîíäåíò ²À KPUNEWS. Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà
Àíàñòàñ³ÿ Ïðèõîäüêî ïîáàæàëà ïðåçèäåíòó ÐÔ, ùîá
äî íüîãî â äåíü éîãî íàðîäæåííÿ ïðèéøëè ìàòðîñè
ç ï³äâîäíîãî ÷îâíà "Êóðñüê", ä³òè ç³ øêîëè Áåñëàíà
³ ïñêîâñüê³ äåñàíòíèêè, çàãèáë³ â Óêðà¿í³. Ñï³âà÷êà
âïåâíåíà, ùî Ïóò³í ïîâèíåí çðîçóì³òè, ùî íàäàë³
â³äïîâ³äàòèìå çà ñâî¿ ãð³õè. Ïîïóëÿðíèé ñï³âàê
Â³òàë³é Êîçëîâñüêèé ïîïðîñèâ Ïóò³íà çàëèøèòè

Óêðà¿íó â ñïîêî¿, ùîá áóëà ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòèñÿ
â òîìó ãåîïîë³òè÷íîìó ðóñë³, ÿêå áóëî ðàí³øå âèáðàíî.
Óêðà¿íñüê³ àðòèñòè ïîïåðåäèëè Ïóò³íà ïðî òå, ùî,
ÿêùî ïîë³òèêà Ðîñ³¿ ùîäî Óêðà¿íè íå çì³íèòüñÿ, òî
ìîæå ç`ÿâèòèñÿ íîâà ï³ñíÿ ïðî íüîãî, à íå ò³ëüêè òà,
ÿêà íèí³ òàê ïîïóëÿðíà. Áàãàòî óêðà¿íñüêèõ àðòèñò³â
íàâ³òü íå ñòàëè ïåðåäàâàòè ïðèâ³ò ³ ïîçäîðîâëåííÿ,
òîìó ùî ââàæàþòü, ùî Ïóò³í íå ã³äíèé ³ óâàãè. Òàêèì
÷èíîì ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêîãî øîó-á³çíåñó
âèñëîâèëè ñâîþ äóìêó ç ïðèâîäó ïîë³òèêè ïðåçèäåíòà
ÐÔ, ÿêó â³í ïðîâîäèòü ïî â³äíîøåííþ äî Óêðà¿íè �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +5o

Àòì. òèñê: 759 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +12o

Àòì. òèñê: 758 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 46 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +7o

Àòì. òèñê: 756 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

ãîðîñêîï

8 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 8 æîâòíÿ

Óêðà¿íñüê³ ñï³âàêè çâåðíóëèñÿ äî 62-ð³÷íîãî
"ä³äóñÿ" Ïóò³íà 

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 37740
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü þðèñòà 
1085 — ó Âåíåö³¿ îñâÿ÷åíèé Ñîáîð
Ñâÿòîãî Ìàðêà, çáóäîâàíèé â 1063
ðîö³ íà ì³ñö³ çãîð³ëî¿ â 976 ðîö³
áàçèë³êè.
1660 — Ðåñïóáë³êà Ñàí-Ìàðèíî
ïðèéíÿëà ñâîþ îô³ö³éíó êîíñòè-
òóö³þ.
1906 — ó Ëîíäîí³ ïåðóêàð Êàðë
Ëþäâ³ã Íåññëåð ïðîäåìîíñòðóâàâ
ïðèñòð³é ³ òåõíîëîã³þ âèêîíàííÿ

íîâî¿ æ³íî÷î¿ çà÷³ñêè - ïåðìàíåí-
òó: âîëîññÿ êë³ºíòêè çàâèâàëîñü
íà äâ³ äþæèíè á³ãóä³, çàãàëüíîþ
âàãîþ á³ëüøå ê³ëîãðàìà, çìî÷å-
íèõ ó ñïåö³àëüíîìó ðîç÷èí³, ³ ô³êñó-
âàëîñü ó òàêîìó ñòàí³ ïðîòÿãîì
øåñòè ãîäèí.
1944 — ï³ñëÿ âçÿòòÿ ñåëà Ëàâî÷íå
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü) ðàäÿíñüêèìè
â³éñüêàìè çàâåðøåíî çâ³ëüíåííÿ
Óêðà¿íè â³ä í³ìåöüêèõ â³éñüê.

Øàíîâí³ Êèÿíè!
Ïðîäîâæóºìî ðàçîì ðÿòóâàòè Ãîñòèííèé äâ³ð. Â³í º îêðàñîþ íå ò³ëüêè Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³, à ³ Êèºâà — ãîð-

ä³ñòþ êèÿí. Ãîñòèííèé äâ³ð íå ò³ëüêè âç³ðåöü êëàñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè ïî÷àòêó XIX ñò., à ³ º öåíòðàëüíîþ ñïîðóäîþ
Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ — ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó Êèºâà Õ²²²—Õ²Õ ñò., äå â³äáóâàëèñü êè¿âñüê³ â³÷à, ïàðàäè, êîíòðàêòîâ³
ÿðìàðêè, ð³çí³ àòðàêö³îíè.

Äëÿ êîíñåðâàö³¿ îá’ºêòà ïîòð³áí³ êîøòè. Êèÿíè, ïðîøó Âàñ ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ íà ïðîåêò êîíñåðâàö³¿ Ãîñòèí-
íîãî äâîðó, ùîá â³í ïåðåæèâ çèìó. Â³ðþ, ùî ò³ëüêè ðàçîì ìè çìîæåìî çáåðåãòè éîãî äëÿ íàñ ³ íàøèõ íàùàäê³â.

Çá³ð êîøò³â áóäå ïðîâîäèòè ÃÎ «Àíäð³¿âñüêà-Ïåéçàæíà ²í³ö³àòèâà». Êîøòè ïåðåêàçóâàòè íà Ãðîìàäñüêó îð-
ãàí³çàö³þ «ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÎ-ÏÅÉÇÀÆÍÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ»

ï/ð 26005088586000 â ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà», ì. Êè¿â, ÖÅÍÒÐ, ÌÔÎ 380764, Êîä ªÄÐÏÎÓ 38404873, Ïðèçíà÷åííÿ
ïëàòåæó: Áëàãîä³éíèé âíåñîê
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