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Îáîâ’ÿçîê ïàì’ÿòàòè
�Óêðà¿íà â³äçíà÷àº 70-òó ð³÷íèöþ âèçâîëåííÿ â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ
î÷îëèâ Êè¿âñüêó
ì³ñüêó êîì³ñ³þ 
ó ñïðàâàõ óâ³÷íåííÿ
ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè
òà ïîë³òè÷íèõ 
ðåïðåñ³é

Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïåò-

ðî Ïàíòåëåºâ î÷îëèâ Êè¿âñüêó

ì³ñüêó êîì³ñ³þ ó ñïðàâàõ óâ³÷-

íåííÿ æåðòâ â³éíè òà ïîë³òè÷íèõ

ðåïðåñ³é. Ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ

ïðî â³äïîâ³äí³ çì³íè ó ñêëàä³ êî-

ì³ñ³¿ ï³äïèñàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íàãàäàºìî, ùî äî ¿¿ ñêëàäó

òàêîæ âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ, êîì³-

ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Ñëóæ-

áè áåçïåêè Óêðà¿íè, Òîâàðèñòâà

×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè é Òî-

âàðèñòâà ïîë³òâ’ÿçí³â ³ æåðòâ ðå-

ïðåñ³é òà ³íø³.

Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº, óçàãàëü-

íþº òà ïåðåäàº äî Êè¿âðàäè ïðî-

ïîçèö³¿ ùîäî óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³

ïîëåãëèõ óíàñë³äîê âîºí, äåïîð-

òàö³é òà ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é, à

òàêîæ îðãàí³çîâóº íà òåðèòîð³¿

ì³ñòà ðîáîòó ó ñôåð³ óâ³÷íåííÿ

ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè òà ïîë³òè÷-

íèõ ðåïðåñ³é.

Êîìóíàëüí³ 
ï³äïðèºìñòâà 
ñòîëèö³ 
äîïîìàãàþòü á³éöÿì
ÀÒÎ âàíòàæíèì 
àâòîòðàíñïîðòîì

ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó êîìóíàëüíî-

ìó ï³äïðèºìñòâ³ «Êè¿âòðàíñïàðê-

ñåðâ³ñ», ÿê äîïîìîãó â³éñüêîâèì

ôîðìóâàííÿì ó çîí³ àíòèòåðî-

ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ áóëî ïåðå-

äàíî âàíòàæíèé àâòîìîá³ëü-åâà-

êóàòîð. Â³í îñíàùåíèé ã³äðàâ-

ë³÷íîþ êðàíî-ìàí³ïóëÿòîðíîþ

óñòàíîâêîþ âàíòàæîï³äéîìí³ñ-

òþ äî 4 òîíí ç âèëüîòîì ñòð³ëè äî

5 ìåòð³â. Çà ³íôîðìàö³ºþ ôàõ³â-

ö³â,öå äîçâîëÿº îïåðàòèâíî ïðî-

âîäèòè ðîáîòè ç ïåðåì³ùåííÿ òà

òðàíñïîðòóâàííÿ âàíòàæ³â áóäü-

ÿêèõ âèä³â ñêëàäíîñò³, ó òîìó ÷èñ-

ë³ ïîøêîäæåíèõ òà ïîâí³ñòþ íå-

ðóõîìèõ.

Êð³ì öüîãî, ï³äâ³äîì÷³ ï³ä-

ïðèºìñòâà êîìóíàëüíî¿ êîðïî-

ðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» íàäàëè ï’ÿòü

âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â-ñàìîñêè-

ä³â ÌÀÇ 5551 òà îäèí âàíòàæ-

íèé àâòîìîá³ëü-ôóðãîí Ç²Ë 131.

Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ñòî-

ëèö³ íàìàãàþòüñÿ çà ìîæëèâî-

ñò³ ðåãóëÿðíî äîïîìàãàòè á³é-

öÿì ÀÒÎ ÿê òåõí³êîþ, òàê ³ ë³êà-

ìè, çàñîáàìè ã³ã³ºíè é îäÿãîì.À

ïðî ñâîþ äîïîìîãó ³íôîðìóþòü

ãðîìàäñüê³ñòü, îïðèëþäíþþ÷è

³íôîðìàö³þ íà ñàéò³ ÊÌÄÀ ó ðîç-

ä³ë³ «Äîïîìîãà ó÷àñíèêàì ÀÒÎ».

íîâèíè

Â×ÎÐÀ, 28 æîâòíÿ, Óêðà¿íà â³ä-
çíà÷èëà 70-òó ð³÷íèöþ çâ³ëüíåí-
íÿ òåðèòîð³¿ â³ä íàöèñòñüêèõ çà-
ãàðáíèê³â. Â³äçíà÷àëè áåç ïîì-
ïåçíîñò³ òà íàäì³ðíèõ óðî÷èñòîñ-
òåé, àäæå ï³ñëÿ ñò³ëüêîõ ðîê³â ïî
ò³é êðîâîïðîëèòí³é â³éí³ óêðà¿í-
ö³ çíîâó çìóøåí³ ç³ çáðîºþ â ðó-
êàõ çàõèùàòè ñâîº ïðàâî íà ³ñíó-
âàííÿ. Â³ä ñàìîãî ðàíêó äî Â³÷íî-
ãî âîãíþ òà ìîãèëè Íåâ³äîìîãî
ñîëäàòà â Ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè ïî-
÷àëè ñõîäèòèñÿ âåòåðàíè, ñâ³äêè

òèõ ïîä³é, ¿õí³ ðîäè÷³ òà ïåðåñ³÷í³
êèÿíè, ÿê³ ïðèéøëè âøàíóâàòè
ïîäâèã ïðåäê³â.

«Ì³é ä³äóñü âîþâàâ, ä³éøîâ àæ
äî Àâñòð³¿. Â³í í³êîëè íå ðîçïîâ³-
äàâ ïðî â³éíó, ïðî ñòðàõ³òòÿ, ÿê³
ïåðåæèâ.Àëå çàâæäè ìîëèâñÿ, ùîá
éîãî ä³òè, âíóêè íå çàçíàëè òàêî-
ãî ãîðÿ. Äåêîëè ÿ íàâ³òü ðàä³þ, ùî
â³í íå äîæèâ äî öèõ ÷àñ³â ³ íå áà-
÷èòü, ÿê îíóêè òèõ, ç êèì â³í â³ä-
âîéîâóâàâ ð³äíó çåìëþ ó çàãàðáíè-
ê³â, ñèä³â â îäíèõ îêîïàõ, ñòàëè

îêóïàíòàìè íà éîãî Áàòüê³âùè-
í³»,— ðîçïîâ³äàº «Õðåùàòèêó» ïà-
í³ Ìàð³ÿ.

Íàâ³òü ó ñâî¿ 96 ðîê³â âøàíó-
âàòè ïîëåãëèõ ïîáðàòèì³â ïðèé-
øîâ ïîëêîâíèê Ìèêîëà Êàøèð³í.
Ñòðàøíó â³éíó ÷îëîâ³ê ïðîéøîâ
ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ç 1939-ãî ðîêó.
«Í³õòî â³éí³ í³êîëè íå ðàä³º. Â³é-
íà íà ñõîä³? Öå íå ìîº ïèòàííÿ,
ìåí³ ï³øîâ 96-é ð³ê. Âñÿêà â³éíà
º íåãàòèâíèì ÿâèùåì. Âñ³ ïàòð³î-
òè, ÿê³ íàñïðàâä³ äîðîæàòü áëàãî-
ïîëó÷÷ÿì ñâîº¿ êðà¿íè, ïîâèíí³
íàñàìïåðåä ïîâàæàòè îäèí îäíî-
ãî òà ï³äòðèìóâàòè»,— ä³ëèòüñÿ
Ìèêîëà Êàøèð³í.

Êâ³òè äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî
ñîëäàòà ïîêëàâ ³ Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî. Ðàçîì ç
ó÷àñíèêàìè öåðåìîí³¿ ãëàâà äåð-
æàâè âøàíóâàâ ïàì’ÿòü ïîëåãëèõ
õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Âî¿íè ðîòè
Ïî÷åñíî¿ âàðòè ïðîéøëè óðî÷èñ-
òèì ìàðøåì òà â³äñàëþòóâàëè
çàëïàìè ç îñîáèñòî¿ çáðî¿. «Âíå-
ñîê óêðà¿íö³â ó ñïðàâó âèçâîëåí-
íÿ íàðîä³â ªâðîïè â³ä íàöèçìó
òà ñï³ëüíó ïåðåìîãó ó Äðóã³é ñâ³-
òîâ³é â³éí³ — áåççàïåðå÷íèé. Íà-
â³òü íå áóäó÷è íåçàëåæíîþ äåðæà-
âîþ, Óêðà¿íà äå-ôàêòî âèÿâèëàñÿ

âàæëèâèì ó÷àñíèêîì Àíòèã³òëå-
ð³âñüêî¿ êîàë³ö³¿ ³ çàñëóæåíî ñòà-
ëà êðà¿íîþ-ñï³âçàñíîâíèöåþ
ÎÎÍ»,— éäåòüñÿ ó ïðèâ³òàíí³ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè. «Êîðäîíè Óêðà-
¿íè áóëè íåïîðóøíèìè 70 ðîê³â,
ïîêè äî íàñ çíîâó íå ïîâåðíóëà-
ñÿ â³éíà. Öüîãî ðàçó âîíà ïðèé-
øëà íå ³ç çàõîäó, à ç³ ñõîäó. Óïåð-
øå çà 70 ðîê³â ìè çíîâó ñòàëè íà
çàõèñò Óêðà¿íè, ¿¿ ñâîáîäè òà òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³». Ç ïîáà-
æàííÿìè çäîðîâ’ÿ òà âäÿ÷í³ñòþ
çâåðíóâñÿ ãëàâà äåðæàâè äî âå-
òåðàí³â òà ç â³ðîþ ó ïåðåìîãó ó
Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ 2014-ãî ðîêó —
äî ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Ðàçîì ç êåð³âíèöòâîì äåðæà-
âè ïîêëàâ êâ³òè äî Â³÷íîãî âîãíþ
³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî òà âèñëîâèâ ïåðåêî-
íàííÿ, ùî, ÿê ³ 70 ðîê³â òîìó, îêó-
ïîâàí³ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè áóäóòü
çâ³ëüíåí³.

«Ùå íå òàê äàâíî í³õòî íå ì³ã íà-
â³òü ïîäóìàòè, ùî íàøà äåðæàâà çà-
çíàº çîâí³øíüî¿ àãðåñ³¿ ³ ÷àñòèíà
¿¿ òåðèòîð³¿ áóäå îêóïîâàíà. Àëå,
ÿê ³ 70 ðîê³â òîìó, Óêðà¿íà áóäå
çâ³ëüíåíà. ² ìè æèòèìåìî ó íåçà-
ëåæí³é ºâðîïåéñüê³é êðà¿í³»,— â³ä-
çíà÷èâ ìåð ñòîëèö³ �

Ñ³ìäåñÿò ðîê³â òîìó òåðèòîð³ÿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè áó-
ëà çâ³ëüíåíà â³ä íàöèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ö³íîþ
ì³ëüéîí³â ëþäñüêèõ æèòò³â. Çàðàç íàøà äåðæàâà
ïåðåæèâàº íåïðîñò³ ÷àñè â³äðîäæåííÿ òà ñòàíîâ-
ëåííÿ íàö³îíàëüíîãî äóõó. Íîâà â³éíà, ùî òî÷èòüñÿ
íà ñõîä³, ïîðîäæóº íîâèõ ãåðî¿â. Îäíàê ïàì’ÿòü
ïðî òèõ, õòî 70 ðîê³â òîìó â³äñòîÿâ íàøó çåìëþ ó
áèòâ³ ç ôàøèñòñüêèìè çàãàðáíèêàìè, òà âäÿ÷í³ñòü
çà ¿õ ïîäâèã æèâóòü ó ñåðöÿõ óêðà¿íö³â òà äîïîìà-
ãàþòü áîðîòèñÿ çà íåçàëåæí³ñòü ñüîãîäí³.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Â÷îðà ç íàãîäè 70-¿ ð³÷íèö³ çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â êåð³âíèêè äåðæàâè é ñòîëèö³ ïîêëàëè êâ³òè äî Â³÷íîãî âîãíþ òà ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà
â Ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè
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ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà ìàº íàì³ð ðîç-
âèâàòè êè¿âñüêèé åëåêòðîòðàíñ-
ïîðò, çîêðåìà òðàìâà¿, çà òðüîìà
îñíîâíèìè íàïðÿìàìè: êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò ³ñíóþ÷îãî ïàðêó, âè-
ðîáíèöòâî êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì «Êè¿âïàñòðàíñ» íîâèõ
òðàìâà¿â «Êàøòàí» òà ìîæëèâ³ñòü
âèðîáíèöòâà ñó÷àñíèõ âàãîí³â ³ç
íèçüêîþ ï³äëîãîþ. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ ðàäíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç òðàíñ-
ïîðòíèõ ïèòàíü Îëåêñàíäð Êàâà.

«Ìè ïðîâîäèìî ïåðåãîâîðè ùî-

äî ìîæëèâîñò³ âèðîáíèöòâà ñó÷àñ-
íèõ òðàìâà¿â ç íèçüêîþ ï³äëîãîþ
â Êèºâ³. Ïðî ñòðîêè ãîâîðèòè ùå
ðàíî, àëå çàö³êàâëåí³ñòü ºâðîïåéö³â
äî öüîãî ïðîåêòó º. Òèì íå ìåíøå,
âñå çàëåæàòèìå â³ä îáñÿã³â ïîòåí-
ö³éíèõ çàêóïîê òà ô³íàíñîâèõ ìîæ-
ëèâîñòåé Êèºâà»,— çàçíà÷èâ â³í.

Îëåêñàíäð Êàâà òàêîæ äîäàâ, ùî
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá Êèºâà íà
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íåîáõ³äíî
ïðèíàéìí³ ùå 300 îäèíèöü òðàì-
âà¿â �

Ì²ÑÒÎ ïðèäáàëî äîñòàòíüî ñîë³ òà ï³ñêîâî¿ ñóì³ø³
äëÿ áîðîòüáè ³ç ïåðøèìè îæåëåäèöÿìè. Ïðî öå ï³ä
÷àñ ïðÿìîãî åô³ðó íà «24 êàíàë³» ïîâ³äîìèâ çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. «Æèòëîâî-åêñ-
ïëóàòàö³éí³ îðãàí³çàö³¿ çàãîòîâèëè áëèçüêî 10-òè
òèñÿ÷ òîíí ïîñèïàëüíîãî ìàòåð³àëó, ó òîìó ÷èñë³ ñî-
ë³ — ïîíàä 2 òèñ. òîíí. Ïîíàä 26 òèñÿ÷ òîíí ñîë³, 8,6
òèñ. òîíí ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³ òà 11,6 òèñ. òîíí
ï³ñêó âæå â³äâàíòàæåíî íà ñêëàä êîðïîðàö³¿ «Êè¿âà-
âòîäîð». Ìàéæå 10 òèñÿ÷ îäèíèöü øàíöåâîãî ³íñò-
ðóìåíòó äëÿ ðîç÷èùåííÿ äâîð³â º ó ðîçïîðÿäæåíí³
ÆÅÊ³â»,— çàçíà÷èâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ, «Êè¿âàâòî-
äîð» ïðîäîâæóº çàãîò³âëþ ìàòåð³àë³â äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ íåîáõ³äíî¿ ¿õíüî¿ ê³ëüêîñò³ äëÿ îáðîáêè ì³ñü-
êèõ âóëèöü âçèìêó.

Äëÿ ïðèáèðàííÿ òà ïîñèïàííÿ âóëèöü áóäå çàä³-
ÿíî ïîíàä 453 îäèíèö³ ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè,
ó òîìó ÷èñë³ òðàêòîð³â 206 îäèíèöü, ìàëî¿ ìåõàí³-
çàö³¿ 237 îäèíèöü òà 10 îäèíèöü ³íøî¿ òåõí³êè (àâ-
òîìîá³ë³, ïðè÷åïè òîùî) �

Ñòîëèöÿ ãîòîâà äî áîðîòüáè ç³ ñí³ãîì òà îæåëåäèöÿìè

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî çóñòð³âñÿ ç Ðåã³î-
íàëüíèì Ïðåäñòàâíèêîì Âåð-
õîâíîãî Êîì³ñàðà ÎÎÍ ó ñïðà-
âàõ á³æåíö³â â Á³ëîðóñ³, Ìîëäî-
â³ òà Óêðà¿í³ Îëäð³õîì Àíäðèñå-
êîì. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïèòàí-
íÿ àäàïòàö³¿ á³æåíö³â.

Ìåð çàçíà÷èâ,ùî ñòàíîì íà 10
æîâòíÿ ó Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî ìàé-
æå 36 òèñÿ÷ ïåðåñåëåíö³â ç ÀÐ Êðèì
òà ÷àñòèí Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿
îáëàñòåé,äå â³äáóâàºòüñÿ ÀÒÎ,ñå-
ðåä íèõ — 9,5 òèñÿ÷³ ä³òåé.

«Äëÿ çàñåëåííÿ ì³ñòî âèä³ëè-
ëî 14 îá’ºêò³â. Äî íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàä³â ñòîëèö³ — øê³ë òà äèòñàä-
ê³â — çàðàõóâàëè ïîíàä 9 òèñÿ÷
ä³òåé. Àëå çàëèøàºòüñÿ áàãàòî
ïðîáëåì, ³ ìè îáìåæåí³ â ðåñóð-
ñàõ äëÿ ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ»,— çàçíà-
÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çàïðîïîíîâàíî ñòâîðèòè ñïå-
ö³àëüíèé ðàõóíîê äëÿ ô³íàíñîâî¿
äîïîìîãè çàðåºñòðîâàíèì ïåðå-
ñåëåíöÿì, êîøòè ç ÿêîãî áóëè á
ðîçïîä³ëåí³ ñåðåä íåçàõèùåíèõ
êàòåãîð³é: ìàòåð³â-îäèíà÷îê, ³í-
âàë³ä³â, ëþäåé ïîõèëîãî â³êó.

Â³òàë³é Êëè÷êî íàãîëîñèâ, ùî
ñïðèÿòèìå âèð³øåííþ ïèòàííÿ
ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè �

Êè¿â çàëó÷àº âñ³ ìîæëèâ³ ðåñóðñè äëÿ
îáëàøòóâàííÿ æèòòÿ ïåðåñåëåíö³â

5 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ ïëàíóþòü ïðî-
âåñòè íàñòóïí³ â³äêðèò³ çåìåëü-
í³ òîðãè. Íà ïðîäàæ áóäå âèñòàâ-
ëåíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà âóë.
Ëóíà÷àðñüêîãî, 24-À â Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèëè ó Äåïàðòàìåíò³ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ.

Ä³ëÿíêà íà âóë. Ëóíà÷àðñüêî-
ãî ìàº çàãàëüíó ïëîùó 0,2505 ãà.
Âîíà áóäå çàïðîïîíîâàíà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà
åêñïëóàòàö³¿ êàôå ³ ìàãàçèíó. Çà
åêñïåðòíîþ ãðîøîâîþ îö³íêîþ,
ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó ñòàíîâèòü
3 610 106 ãðí. Ãàðàíò³éíèé òà ðå-
ºñòðàö³éíèé âíåñêè ìàþòü áóòè
ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêàìè òîðã³â äî
31 æîâòíÿ.

Çã³äíî ç Ãåíïëàíîì Êèºâà íà
ïåð³îä äî 2020 ðîêó,òåðèòîð³ÿ çà
ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì
íàëåæèòü äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
áàãàòîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè. Íà

ä³ëÿíö³ º ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åí-
íÿ äî ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.
Çàïðîïîíîâàíà ä³ëÿíêà çíàõî-
äèòüñÿ ó çîí³ õîðîøî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ äîñòóïíîñò³. Â³äñòàíü äî ñòàí-
ö³¿ ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà» — 1,2
êì, äî öåíòðó ì³ñòà — 5 êì.

Îêð³ì òîãî, ó ì³ñò³ ïëàíóþòü
ïðîâåñòè çåìåëüí³ òîðãè 19 òà 26
ëèñòîïàäà. Íà íèõ ïðîäàâàòè-
ìóòüñÿ ä³ëÿíêè íà âóë. ×åðâîíî-
ïðàïîðí³é, 103 òà âóë. Íîâîïè-
ðîã³âñüê³é, 34-38 â³äïîâ³äíî.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîð-
ìàö³þ, îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåí-
òàìè òà ìàòåð³àëàìè íà çåìåëüí³
ä³ëÿíêè ìîæíà ó âèêîíàâöÿ òîð-
ã³â (Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àã-
ðîïðîìèñëîâà á³ðæà»,ì.Êè¿â âóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, êîðï. 6-Á,
5-é ïîâåðõ) àáî ó Äåïàðòàìåíò³
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â (ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 32-À, ê³ìíàòà 415) �

Âëàäà çâ³òóâàòèìå ïðî äîïîìîãó
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ íà ñïåö³àëüíîìó ñàéò³

ÇÀ ÄÎÐÓ×ÅÍÍßÌ ìåðà ñòîëè-
ö³ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ïðî ñâî¿ ä³¿ ó
íàïðÿì³ äîïîìîãè ó÷àñíèêàì
ÀÒÎ òà ÷ëåíàì ñ³ìåé ïîðàíå-
íèõ ³ çàãèáëèõ âî¿í³â ì³ñüêà âëà-
äà çâ³òóº íà ñïåö³àëüíî ñòâîðå-
í³é ñòîð³íö³ îô³ö³éíîãî ñàéòó
ÊÌÄÀ (http://kievcity.gov.ua/con-
tent/dopomoga-uchasnykam-ato.
html).

Êð³ì òîãî, ðîçðîáëåíî ñõåìó
âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ë³â, ÿê³ çàä³ÿí³ â îðãàí³çàö³¿ äî-

ïîìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ òà ñ³ì’ÿì
ïîñòðàæäàëèõ ³ ïîëåãëèõ á³éö³â.
Ç³ ñõåìîþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ
çà ïîñèëàííÿì http://kievcity.gov.
ua/content/shema-vzaiemodii-
strukturnyh-pidrozdiliv.html.

Çâ³òè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â ÊÌÄÀ òà ðàéîííèõ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òàêîæ
ïóáë³êóâàòèìóòüñÿ ó ðîçä³ë³
«Äîïîìîãà ó÷àñíèêàì ÀÒÎ»
http://kievcity.gov.ua/content/dop
omoga-uchasnykam-ato.html �

Â ì³ñò³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ 
òðàìâà¿ ç íèçüêîþ ï³äëîãîþ

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
ñï³ëüíî ç óïðàâë³ííÿì òóðèçìó òà êîìóíàëüíèìè
çàêëàäàìè êóëüòóðè ðîçðîáèëè êóëüòóðíî-ðîçâà-
æàëüíó ïðîãðàìó äëÿ ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â ï³ä ÷àñ
îñ³íí³õ êàí³êóë. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ãàííà Ñòàðîñòåí-
êî.

«Äëÿ òîãî, ùîá ó÷í³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè
äâà òèæí³ îñ³íí³õ êàí³êóë ö³êàâî òà ï³çíàâàëüíî, ìè
ðîçðîáèëè ö³ëó íèçêó ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â. Ñåðåä
íèõ — áàãàòî ìàéñòåð-êëàñ³â, êâåñò³â, ö³êàâèõ åêñ-
êóðñ³éíèõ ïðîãðàì»,— ñêàçàëà âîíà.

Çîêðåìà, çà ¿¿ ñëîâàìè,òóðèñòè÷í³ îïåðàòîðè ì³ñ-
òà ï³ä ÷àñ êàí³êóë ïðîïîíóþòü ä³òëàõàì ïîäîðîæ³
äî Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè.

«Ó òîé æå ÷àñ äëÿ òèõ ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñü íà
÷àñ øê³ëüíèõ êàí³êóë â ì³ñò³, º îãëÿäîâ³ åêñêóðñ³¿
Êèºâîì íà äâîïîâåðõîâèõ àâòîáóñàõ, ÿê³ â³äïðàâ-
ëÿþòüñÿ ç âóë. Õðåùàòèê, à òàêîæ íèçêà òåìàòè÷íèõ

åêñêóðñ³é, íàïðèêëàä, «Ñòàðîäàâí³é Êè¿â», «Êè¿â ó
êàçêàõ òà ëåãåíäàõ», «Ñë³äàìè êè¿âñüêèõ â³äüîì òà
ïðèâèä³â», «Ñêàðáè Êèºâà òîùî»,— äîäàëà âîíà.

Îçíàéîìèòèñÿ ç ïîâíèì ïåðåë³êîì ðîçâàæàëü-
íèõ, êóëüòóðíèõ, ìèñòåöüêèõ òà åêñêóðñ³éíèõ çàõî-
ä³â âñ³ îõî÷³ ìîæóòü íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè
ÊÌÄÀ http://don.kievcity.gov.ua/content/osinni-
kanikuly.html �

Âðÿòóºìî Ãîñòèííèé äâ³ð

ÏÐÎÄÎÂÆÓªÌÎ ðàçîì ðÿòó-
âàòè Ãîñòèííèé äâ³ð. Â³í º îêðà-
ñîþ íå ò³ëüêè Êîíòðàêòîâî¿ ïëî-
ù³, à é óñüîãî ì³ñòà, ãîðä³ñòþ
êèÿí. Ãîñòèííèé äâ³ð íå ëèøå
âç³ðåöü êëàñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè
ïî÷àòêó XIX ñò., öå ùå öåíòðàëü-
íà ñïîðóäà Êîíòðàêòîâî¿ ïëî-
ù³ — ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó ñòîëèö³
XIII-XIX ñò., äå â³äáóâàëèñü êè-
¿âñüê³ â³÷à, ïàðàäè, êîíòðàêòî-
â³ ÿðìàðêè, ð³çí³ àòðàêö³îíè.
Äëÿ êîíñåðâàö³¿ îá’ºêòà ïîòð³á-
í³ êîøòè. Êèÿíè, ïðîøó âàñ ïå-
ðåðàõóâàòè ãðîø³ íà ïðîåêò êîí-

ñåðâàö³¿ Ãîñòèííîãî äâîðó, ùîá
â³í ïåðåæèâ çèìó. Â³ðþ, ùî ò³ëü-
êè ðàçîì ìè çìîæåìî çáåðåã-
òè éîãî äëÿ íàñ ³ íàøèõ íàùàä-
ê³â.

Çá³ð êîøò³â áóäå ïðîâîäèòè
ÃÎ «Àíäð³¿âñüêî-ïåéçàæíà ³í³-
ö³àòèâà». Êîøòè ïåðåêàçóâàòè
íà ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «ÀÍ-
ÄÐ²¯ÂÑÜÊÎ-ÏÅÉÇÀÆÍÀ ²Í²Ö²-
ÀÒÈÂÀ» ï/ð 26005088586000 â
ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà», ì. Êè¿â, ÖÅÍÒÐ,
ÌÔÎ 380764, Êîä ªÄÐÏÎÓ
38404873, Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòå-
æó: áëàãîä³éíèé âíåñîê �

Íàéáëèæ÷³ çåìåëüí³ òîðãè 
â³äáóäóòüñÿ 5 ëèñòîïàäàÐîçâàæàëüíà ïðîãðàìà 

äëÿ øêîëÿð³â ï³ä ÷àñ êàí³êóë

Â³äíîâèëè ðîáîòó àâòîáóñó ¹ 79

ÀÁÈ ÏÎÊÐÀÙÈÒÈ òðàíñïîðòíå
îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó, ç 24 æîâòíÿ â³ä-
íîâëþº ðîáîòó àâòîáóñíèé ìàðø-
ðóò ¹ 79 ñòàíö³ÿ: ìåòðî «Ë³ñî-

âà» — âóëèöÿ «Êàøòàíîâà». Àâòî-
áóñ êóðñóâàòèìå çà ïîñò³éíèìè
ñõåìîþ òà ðîçêëàäîì ðóõó.

Â³äïðàâëåííÿ (ðîáî÷³ äí³):
â³ä çóïèíêè ñò. ì. «Ë³ñîâà» —

8:00, 9:00, 10:00, 16:10, 17:10, 18:10,
19:10;

â³ä çóïèíêè «âóë. Êàøòàíîâà» —
7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 16:40, 17:40,
18:40, 19:40 �

Âîä³é, ï³äãîòóé ñâîº àâòî äî çèìè

ÑÒÎËÈ×ÍÀ ÄÀ² ðàäèòü àâòîâëàñ-
íèêàì ðîçïî÷àòè ï³äãîòîâêó àâ-
òî äî ñêëàäíèõ ïîãîäíèõ óìîâ çà-
çäàëåã³äü. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèëà ³íñïåêòîð ç ïðîô³ëàê-
òè÷íî¿ ðîáîòè ÂÄÀ² ç îáñëóãîâóâàí-
íÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó.

Âîä³¿, ïîäáàéòå ïðî êîëåñà.
Ïàì’ÿòàéòå, ùî ¿çäèòè íà ë³òí³é
ãóì³ â îæåëåäü — ñàìîãóáñòâî. Òî-

ìó íåîáõ³äíî ïîäáàòè ïðî ñâîº-
÷àñíó ¿¿ çàì³íó. Çèìîâ³ øèíè äî-
ïîìàãàþòü ñêîðîòèòè ãàëüì³âíèé
øëÿõ ³ çíà÷íî ïîë³ïøóþòü êåðó-
âàííÿ àâòîìîá³ëåì â óìîâàõ îæå-
ëåäèö³. Êð³ì öüîãî, íåîáõ³äíî ïå-
ðåâ³ðèòè çàãàëüíèé ñòàí ñèñòåìè
îïàëåííÿ — â³ä ¿¿ ñïðàâíîñò³ çà-
ëåæèòü îãëÿäîâ³ñòü â ñàëîí³ àâòî,
ìîæëèâ³ñòü áà÷èòè ïðî¿æäæó ÷àñ-

òèíó ïåðåä ñîáîþ ³ ïî áîêàõ. Òà-
êîæ ïîòð³áíî ïåðåâ³ðèòè ñïðàâ-
í³ñòü çîâí³øí³õ îñâ³òëþâàëüíèõ
ïðèëàä³â — ôàð ³ ãàáàðèòíèõ âîã-
í³â. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ ñâ³òëî ôàð
ñë³ä â³äðåãóëþâàòè. Íå áóäå çàé-
âèì çàì³íèòè ñêëîî÷èñíèêè, à
îìèâà÷ â³òðîâîãî ñêëà íåîáõ³äíî
çàïðàâèòè ñïåö³àëüíîþ íåçàìåð-
çàþ÷îþ ð³äèíîþ �
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про координацію інформаційної діяльності 
та захист інформаційної безпеки держави 

на території міста Києва
Рішення Київської міської ради № 285/285 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статті 17 Конституції України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», Указу Президента України від 01.05.2014 № 449/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборо&
ни України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної
політики у сфері інформаційної безпеки України» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ви�онавчом��оран��Київради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�в�межах��ом-

петенції�забезпечити�ви�онання�заходів�з��о-

ординації�інформаційної�діяльності�та�захист�

інформаційної�безпе�и�держави�на�території

міста,�зо�рема:

1.1.�Запровадити����ом�нальних�та�держав-

них�засобах�масової�інформації�міста�р�бри��

«Геть�російсь�их�о��пантів!».�Ініціювати�запро-

вадження�цієї�р�бри�и����омерційних�засобах

масової�інформації.

1.2.�Забезпечити�постійне�інформ�вання�ро-

мадсь�ості�про�підтрим���місцевими�орана-

ми�ви�онавчої�влади�ромадян-переселенців

з�Автономної�Респ�блі�и�Крим,�м.�Севастопо-

ля�та�східних�областей�У�раїни.

1.3.�Забезпечити�спільно�з�ромадсь�істю

інформаційний�с�провід�проведення�виш�іль-

но-патріотичних�таборів.

1.4.�Ініціювати�в�рам�ах�за�онодавства�про

соціальн��ре�лам��трансляції�на�державних,

�ом�нальних�та��омерційних�телерадіо�аналах

міста�Києва�соціальних�ре�ламних�роли�ів,�на-

правлених�на�єдність�та�незалежність�держа-

ви�і�виховання�патріотизм�,�та�трансляції���ра-

їнсь�их�пісень.

1.5.�Запровадити�спеціальне�помітне�позна-

чення�цінни�ів�товарів�російсь�оо�виробниц-

тва�познач�ою�«Товари�з�Російсь�ої�Федерації»

та�ре�оменд�вати�розміщення�відповідних�то-

варів�на�о�ремих�полицях���за�ладах�торівлі�на

території�міста�Києва.

1.6.�Ре�оменд�вати�провести���навчальних�за-

�ладах�міста�Києва�інформаційно-виховні�оди-

ни�на�теми:

— «У�раїна —�єдина��раїна»�(1-4��ласи);

— «Ми�різні —�і�в�цьом��наше�баатство,�ми

єдині —�і�в�цьом��наша�сила»�(5-9��ласи).

1.7.�Не�сприяти�астрольній�діяльності�м�-

зи�антів,�а�торів�та�інших�представни�ів�шо�-

бізнес�,�я�і�п�блічно�підтримали�аресію�про-

ти�У�раїни.

1.8.�Що�вартально�інформ�вати�Київсь��

місь���рад��про�реалізацію�заходів,�передба-

чених�п�н�тами�1.1 —1.7�цьоо�рішення.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

тань�інформаційної�політи�и�та�ре�лами,�на�по-

стійн���омісію�Київради�з�питань�торівлі,�під-

приємництва�та�ре�ляторної�політи�и,�на�по-

стійн���омісію�Київради�з�питань�сім’ї,�молоді

та�спорт�,�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�освіти,�на��и�та�інноваційної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Порядку надання допомоги 
киянам — учасникам антитерористичної операції 

та сім’ям киян, які загинули під час проведення 
антитерористичної операції

Рішення Київської міської ради № 271/271 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої стат&
ті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою реалізації окре&
мих завдань, передбачених міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2011—2015 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Порядо��надання�допомои

�иянам —��часни�ам�антитерористичної�опе-

рації�та�сім’ям��иян,�я�і�заин�ли�під�час�про-

ведення�антитерористичної�операції,�що�до-

дається.

2.�Встановити,�що��часни�и�антитерорис-

тичної�операції,�члени�їх�сімей�та�члени�сімей

заиблих�під�час��часті�в�антитерористичній

операції,�що�проживають�та�зареєстровані��

встановленом��за�оном�поряд���в�місті�Києві,

звільняються�від�сплати�житлово-�ом�нальних

посл�.

3.�Ком�нальним�підприємствам,��становам

та�оранізаціям,�що�надають�житлово-�ом�-

нальні�посл�и�(�тримання�б�дин�ів�і�спор�д

та�приб�дин�ових�територій,�централізоване

постачання�холодної�води,�централізоване�пос-

тачання�арячої�води,�водовідведення,�азо-

та�еле�тропостачання,�централізоване�опален-

ня�та�вивезення�твердих�поб�тових�відходів),

прийняти�до�відома�та�забезпечити�реаліза-

цію�цьоо�рішення.

4.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

навчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

дити�відш�од�вання�витрат��ом�нальним�під-

приємствам,��становам�та�оранізаціям�за�на-

дані�пільи�по�оплаті�за�житлово-�ом�нальні

посл�и�(�тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�при-

б�дин�ових�територій,�централізоване�поста-

чання�холодної�води,�централізоване�поста-

чання�арячої�води,�водовідведення,�азо-�та�еле�-

тропостачання,�централізоване�опалення�та

вивезення�твердих�поб�тових�відходів)��час-

ни�ам�антитерористичної�операції,�членам�їх

сімей�та�членам�сімей�заиблих�під�час��часті

в�антитерористичній�операції�за�КТКВК�091207

ДПільи,�що�надаються�населенню�(�рім�вете-

ранів�війни�і�праці,�війсь�ової�сл�жби,�оранів

вн�трішніх�справ�та�ромадян,�я�і�постражда-

ли�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи),�на

оплат��житлово-�ом�нальних�посл��і�природ-

ноо�аз�»�за�рах�но���оштів,�передбачених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�4�лютоо

2014�ро���№ 6/10152�«Про�бюджет�міста�Ки-

єва�на�2014�рі�».

5.�Ви�онавчом��оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

5.1.�Не�пізніше�одноо�місяця�з�момент�

оприлюднення�цьоо�рішення:

— �творити��омісію�з�вирішення�питань�на-

дання�допомои��иянам —��часни�ам�антите-

рористичної�операції,�до�с�лад��я�ої�в�лючити,

зо�рема,�представни�ів�постійної��омісії�Київ-

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної

політи�и�та�постійної��омісії�Київради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічноо�розвит��;

— затвердити�посадовий�с�лад��омісії�з�ви-

рішення�питань�надання�допомои��иянам —

�часни�ам�антитерористичної�операції;

— призначити�олов���омісії�з�вирішення

питань�надання�допомои��иянам —��часни-

�ам�антитерористичної�операції.

5.2.�Не�пізніше�двох�тижнів�з�момент��опри-

люднення�цьоо�рішення�затвердити�положен-

ня�про��омісію�з�вирішення�питань�надання�до-

помои��иянам —��часни�ам�антитерористич-

ної�операції.

5.3.�Щорічно,�починаючи�з�2015�ро��,�пере-

лядати�та�затвердж�вати�раничний�розмір

матеріальної�допомои��иянам,—��часни�ам

антитерористичної�операції�та�членам�сімей��и-

ян,�я�і�заин�ли�під�час�проведення�антитеро-

ристичної�операції,�а�та�ож�допомои�на�похо-

вання��иян —��часни�ів�бойових�дій�антитеро-

ристичної�операції�в�межах�видат�ів,�передба-

чених�на�відповідний�рі����бюджеті�міста�Києва.

5.4.�Здійснити�необхідні�оранізаційні�захо-

ди,�пов’язані�із�забезпеченням�діяльності��о-

місії�з�вирішення�питань�надання�допомои��и-

янам —��часни�ам�антитерористичної�опера-

ції.

5.5.�Підот�вати�на�наст�пне�пленарне�засі-

дання�Київради�зміни�до�нормативно-право-

вих�а�тів,�пов’язаних�із�ви�онанням�цьоо�рі-

шення.

6.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення���а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

о�захист�.

Київський міський голова
В. Кличко

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

від�09.10.214.�№�271/271

Порядок
надання допомоги киянам — учасникам антитерористичної операції

та сім’ям киян, які загинули 
під час проведення антитерористичної операції

1.�Порядо��надання�допомои��иянам —��часни�ам�антитерористичної�операції�та�сім’ям��и-

ян,�я�і�заин�ли�під�час�проведення�антитерористичної�операції�(далі —�Порядо�),�розроблено

з�метою�реалізації�о�ремих�завдань,�передбачених�місь�ою�цільовою�прорамою�«Т�рбота.�На-

з�стріч��иянам»�на�2011—2015�ро�и,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�лю-

тоо�2011�ро���№ 19/5406.

2.�Порядо��визначає��мови�надання�за�рах�но���оштів,�передбачених���бюджеті�міста�Києва

в�межах�видат�ів�на�відповідний�рі�:

2.1.�Матеріальної�допомои��иянам —��часни�ам�антитерористичної�операції�та�членам�сімей

�иян,�я�і�заин�ли�(померли)�внаслідо��поранення,��онт�зії�чи��аліцтва,�одержаних�під�час��час-

ті�в�антитерористичній�операції�(далі —�матеріальна�допомоа).

2.2.�Компенсації�витрат,�пов’язаних�із�дороовартісним�лі��ванням��иян —��часни�ів�бойових

дій�антитерористичної�операції�(далі —��омпенсація�витрат�дороовартісноо�лі��вання).

2.3.�Допомои�на�поховання��иян —��часни�ів�бойових�дій�антитерористичної�операції�(да-

лі —�допомоа�на�поховання).

2.4.�Відш�од�вання��оштів�на�с�ладне�протез�вання��иян,�інвалідність�я�их�пов’язана�з��час-

тю�в�антитерористичній�операції�(далі —�витрати�на�с�ладне�протез�вання).

3.�До�членів�сімей��иян,�я�і�заин�ли�(померли)�під�час��часті�в�антитерористичній�операції,

належать:��триманці�заиблоо�(померлоо),�я�им���зв’яз���з�цим�виплач�ється�пенсія;�бать�и;

діти;�один�з�подр�жжя�(далі —�члени�сімей).

4.�Матеріальна�допомоа�надається���2014�році�в�розмірі�до�2500�рн:

— �иянам —��часни�ам�антитерористичної�операції�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаються

�опії�паспорта,�довід�и�про�присвоєння�ідентифі�аційноо�номера�та�до��ментів,�що�під-

твердж�ють�безпосередню��часть�в�антитерористичній�операції,�зо�рема�довідо�,�виданих

�омандирами�(начальни�ами)�війсь�ових�частин�(оранів,�підрозділів),�або�іншими��ерівни-

�ами�підприємств,��станов,�оранізацій,�за�ладів,���підпоряд��ванні�я�их�переб�вали�війсь-

�ові�частини�(орани,�підрозділи),��станови�та�за�лади,�в�с�ладі�я�их�проходили�сл�жб��чи

працювали�особи�(далі —�до��менти,�я�і�підтвердж�ють��часть�в�антитерористичній�опера-

ції);

— членам�сімей —�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаються��опії�паспорта,�довід�и�про�присвоєн-

ня�ідентифі�аційноо�номера,��опія�свідоцтва�про�смерть,��опії�до��ментів,�я�і�підтвердж�ють

ст�пінь�спорідненості�та��часть���антитерористичній�операції.

5.�Допомоа�на�поховання�надається�додат�ово�до�передбаченої�За�оном�У�раїни�«Про�по-

ховання�та�похоронн��справ�»�арантії�безоплатноо�поховання��часни�ів�бойових�дій���2014

році�в�розмірі�до�2500�рн:

— членам�сімей —�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаються��опії�паспорта,�довід�и�про�присвоєн-

ня�ідентифі�аційноо�номера,��опія�свідоцтва�про�смерть,��опії�до��ментів,�я�і�підтвердж�ють

ст�пінь�спорідненості�та��часть���антитерористичній�операції.

6.�Компенсація�витрат�дороовартісноо�лі��вання�надається:

— �иянам —��часни�ам�бойових�дій,�стат�с�я�им�встановлено�відповідно�до�п�н�т��19�час-

тини�першої�статті�6�За�он��У�раїни�«Про�стат�с�ветеранів�війни,�арантії�їх�соціальноо�захис-

т�»�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаються��опії�паспорта,�довід�и�про�присвоєння�ідентифі�ацій-

ноо�номера,��опії�посвідчення��часни�а�бойових�дій�та�довідо��медичних�за�ладів,�що�підтвер-

дж�ють�проведене�дороовартісне�лі��вання.

7.�Витрати�на�с�ладне�протез�вання��иян,�інвалідність�я�их�пов’язана�з��частю�в�антитеро-

ристичній�операції�та�я�і�отрим�вали�посл�и�с�ладноо�протез�вання�за��ордоном�за�власні��ош-

ти,��омпенс�ються�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаються��опії�паспорта,�довід�и�про�присвоєн-

ня�ідентифі�аційноо�номера,�довід�и�МСЕК�про�встановлення�інвалідності,�фінансових�до��-

ментів,�що�підтвердж�ють�надання�посл��із�с�ладноо�протез�вання.

Кошти�підприємствам,�я�і�здійснювали�с�ладне�протез�вання�в�У�раїні��иянам,�інвалідність

я�их�пов’язана�з��частю�в�антитерористичній�операції,�відш�одов�ються�з��рах�ванням�Гранич-

них�цін�на�технічні�та�інші�засоби�реабілітації�для�інвалідів,�дітей-інвалідів�та�інших�о�ремих��а-

теорій�населення�на�2014�рі�,�затверджених�на�азом�Міністерства�соціальної�політи�и�У�ра-

їни�від�11�січня�2014�ро���№ 14,�зареєстрованих���Міністерстві�юстиції�У�раїни�25�січня�2014

ро���за�№ 162/24939,�на�підставі�а�тів�ви�онаних�робіт.

8.�Компенсація�витрат�дороовартісноо�лі��вання�та�відш�од�вання�витрат�на�с�ладне�про-

тез�вання�здійснюються���рошовом��виляді�на�підставі�розпорядження�ви�онавчоо�оран��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�розробленоо�Департаментом

соціальної�політи�и�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ви-
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�онавчим�ораном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Ко-

місія).

Розмір��омпенсації�витрат�дороовартісноо�лі��вання�та�витрат�на�с�ладне�протез�вання

визначається�Комісією�в��ожном���он�ретном��випад��.

9.�Матеріальна�допомоа�та�допомоа�на�поховання�надаються�на�підставі�на�аз��дире�тора

Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�не�пізніше�10�днів�з�момент��реєстрації�відповідної�заяви.

10.�Компенсація�витрат�дороовартісноо�лі��вання�та�відш�од�вання�витрат�на�с�ладне�про-

тез�вання�надаються�на�підставі�розпорядження�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�поданням�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

навчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�не�пізніше�14

днів�з�момент��реєстрації�відповідної�заяви,�до��ментів�за�наявності��оштів�на�зазначені�цілі.

11.�Матеріальна�допомоа,�допомоа�на�поховання,��омпенсація�витрат�дороовартісноо�лі-

��вання�та�витрат�на�с�ладне�протез�вання,�я�е�здійснювалось�за��ордоном,�виплач�ється�по-

штовим�пере�азом�через�відділення�зв’яз���за�місцем�проживання�заявни�а.

12.�Облі��ромадян,�я�і�звертаються�за�допомоою,�здійснює�Департамент�соціальної�полі-

ти�и�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради О. Резніков

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної

Ради України Шатіла Володимира Анатолійовича
Рішення Київської міської ради № 273/273 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже&
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541&III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216&IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити��лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�про�наородження�Почес-

ною�рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Шаті-

ла�Володимира�Анатолійовича —�де�ана�юри-

дичноо�фа��льтет��Київсь�оо�національноо

лінвістичноо��ніверситет��за�бааторічн��с�м-

лінн��працю,�висо�ий�професіоналізм,�вао-

мий�особистий�внесо����розвито��вищої�осві-

ти�У�раїни.

2.�Управлінню��адрової�роботи�і�наород�апа-

рат��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

підот�вати��лопотання�про�наородження�По-

чесною�рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Ша-

тіла�Володимира�Анатолійовича —�де�ана�юри-

дичноо�фа��льтет��Київсь�оо�національноо

лінвістичноо��ніверситет��за�бааторічн��с�м-

лінн��працю,�висо�ий�професіоналізм,�вао-

мий�особистий�внесо����розвито��вищої�осві-

ти�У�раїни.

3.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15�р�д-

ня�2011�ро���№ 836/7072�«Про�пор�шення�пе-

ред�Головою�Верховної�Ради�У�раїни��лопо-

тання�про�наородження�Почесною�рамотою

Верховної�Ради�У�раїни�Шатіла�Володимира

Анатолійовича»�визнати�та�им,�що�втратило

чинність.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

ради�з�питань�місцевоо�самовряд�вання,�ре-

іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про збільшення розміру статутного капіталу 
комунальних підприємств, які входять до складу 

комунальної корпорації «Київавтодор»
Рішення Київської міської ради № 282/282 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс&
цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про
бюджет міста Києва на 2014 рік», з метою приведення статутів комунальних підприємств, які входять до скла&
ду комунальної корпорації «Київавтодор», до вимог чинного законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Збільшити�стат�тний��апітал��ом�нальних

підприємств,�я�і�входять�до�с�лад���ом�наль-

ної��орпорації�«Київавтодор»:

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Голосіївсь�оо�район�»�м.�Києва�в�розмірі

2 900 000�(два�мільйони�дев’ятсот�тисяч�рн.

00��оп.)�ривень.

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Дарниць�оо�район�»�м.�Києва�в�розмірі

2 687 000,00�(два�мільйони�шістсот�вісімдесят

сім�тисяч�рн.�00��оп.)�ривень.

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Деснянсь�оо�район�»�м.�Києва�в�розмірі

3 523 000,00�(три�мільйони�п’ятсот�двадцять

три�тисячі�рн.�00��оп.)�ривень.

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Дніпровсь�оо�район�»�м.�Києва�в�розмірі

1 800 000,00�(один�мільйон�вісімсот�тисяч�рн.

00��оп.)�ривень.

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Оболонсь�оо�район�»�м.�Києва�в�розмірі

2 150 000,00�(два�мільйони�сто�п’ятдесят�ти-

сяч�рн.�00��оп.)�ривень.

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Печерсь�оо�район�»�м.�Києва�в�розмірі

1 800 000,00�(один�мільйон�вісімсот�тисяч�рн.

00��оп.)�ривень.

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Подільсь�оо�район�»�м.�Києва�в�розмірі

2 025 000,00�(два�мільйони�двадцять�п’ять�ти-

сяч�рн.�00��оп.)�ривень.

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Святошинсь�оо�район�»�м.�Києва�в�роз-

мірі�2 500 000,00�(два�мільйони�п’ятсот�тисяч

рн.�00��оп.)�ривень.

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них� Солом’янсь�оо� район�»� в� розмірі

2 910 000,00�(два�мільйони�дев’ятсот�десять

тисяч�рн.�00��оп.)�ривень.

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

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Шевчен�івсь�оо�район�»�м.�Києва�в�роз-

мірі.�2 740 000,00�(�два�мільйони�сімсот�соро�

тисяч�рн.�00��оп.)�ривень.

1.11.�Ком�нальном��підприємств��«Шляхо-

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

�триманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�«Маістраль»�в�розмірі�1 500 000,00�(один

мільйон�п’ятсот�тисяч�рн.�00��оп.)�ривень.

1.12.�Ком�нальном��підприємств��«Київав-

тошляхміст»�в�розмірі�3�100 000,00�(три�міль-

йони�сто�тисяч�рн.�00��оп.)�ривень.

2.�Ви�онавчом��оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

забезпечити�внесення�відповідних�змін�до�ста-

т�тів��ом�нальних�підприємств,�зазначених��

п�н�ті�1�цьоо�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

тань�власності,�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічноо�роз-

вит���та�постійн���омісію�Київради�з�питань

транспорт��та�зв’яз��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 15.03.2012 № 208/7545 «Про затвердження міської цільової

програми «Здоров’я киян» на 2012 — 2016 роки»
Рішення Київської міської ради № 287/287 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою забезпечення надання медичної допомоги хворим Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�зміни�до�місь�ої�цільової�про-

рами�«Здоров’я��иян»�на�2012 —�2016�ро�и,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

15.03.2012�№ 208/7545�«Про�затвердження

місь�ої�цільової�прорами�«Здоров’я��иян»�на

2012 —�2016�ро�и»,�що�додаються.

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

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

ди�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної

політи�и�та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно-

о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

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

від�09.10.2014�№ 287/287

Зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2012 — 2016 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 15.03.2012 № 208/7545
Внести�зміни���додато��2�до�місь�ої�цільової�прорами�«Здоров’я��иян»�на�2012 —�2016�ро-

�и»,�а�саме:

1.�У�розділі�XV�«НЕФРОЛОГІЯ�І�ЗАМІСНА�НИРКОВА�ТЕРАПІЯ»:

1.1.�У�позиції�7�рафи�3�цифри�«47266,0»�замінити�цифрами�«68422,9».

1.2.�У�розділі�XV�рафи�3�цифри�«62188,9»�замінити�цифрами�«83345,8».

2.�У�розділі�XXIV�«КРАЩІ�МОЖЛИВОСТІ�ДЛЯ�ІНВАЛІДІВ�ТА�ІНШИХ�НЕЗАХИЩЕНИХ�ВЕРСТВ

НАСЕЛЕННЯ»:

2.1.�У�позиції�4.1�рафи�3�цифри�«73499,7»�замінити�цифрами�«52342,8».

2.2.�У�розділі�XXIV�рафи�3�цифри�«89450,0»�замінити�цифрами�«68293,1».

Заступник міського голови —
секретар Київради

О. Резніков

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет 

«Вулиця Лейпцизька, 2/37» у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 288/288 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до частини шостої статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве само&
врядування в Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Ки&
ївської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», врахову&
ючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 15.07.2014 № 08/КО&1927,
протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації на&
селення від 30.06.2014 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�оран�самоораніза-

ції�населення�та�визначити�йоо�назв� —�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Лейпцизь�а,�2/37».

2.�Визначити,�що�оран�самооранізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Лейп-

цизь�а,�2/37»�діє�в�межах�території�б�дин��

№ 2/37�на�в�лиці�Лейпцизь�ій���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва.

Зідно�з�прото�олом�зборів�жителів�за�місцем

проживання�від�30.06.2014�на�території�діяль-

ності�оран��самооранізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Лейпцизь�а,�2/37»

меш�ають�на�за�онних�підставах�(зареєстро-

вано�за�місцем�проживання)�268�жителів,���то-

м��числі�220�жителів,�я�і�мають�право�олос��ста-

ном�на�30.06.2014.

3.�Основними�напрямами�діяльності�оран�

самооранізації�населення�«Б�дин�овий��омітет

«В�лиця�Лейпцизь�а,�2/37»���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцевоо�значення���межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,�по-

б�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння���наданні�їм�відповідних�посл�.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�ономіч-

ноо,���льт�рноо�розвит���території�діяльно-

сті�оран��самооранізації�населення,�інших

місцевих�прорам.

4.�Надати�оран��самооранізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Лейпцизь�а,�2/37»

��межах�території�йоо�діяльності�та�і�власні

повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Ки-

ївради�інтереси�жителів���Київраді,�місцевих

оранах�ви�онавчої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та�за-

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�оранів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київ-

ради�та�її�ви�онавчоо�оран�,�розпоряджень

Київсь�оо�місь�оо�олови,�рішень,�прийнятих

місцевими�референд�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�прорами�соціально-е�оно-

мічноо�і���льт�рноо�розвит��,�бюджет��міста

Києва.

4.4.�Оранізов�вати�на�добровільних�заса-



дах��часть�населення���заходах�щодо�охорони

нав�олишньоо�природноо�середовища,�про-

веденні�робіт�з�блао�строю,�озеленення�та

�тримання�в�належном��стані�приб�дин�ової

території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів

за�інтересами�тощо.

4.5.�Оранізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�заальноо��орист�вання�із�до-

триманням�встановленоо�за�онодавством�по-

ряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня�ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом��б�-

дин���на�території�діяльності�оран��самоора-

нізації�населення,�житлово-�ом�нальних�по-

сл��та�за�я�істю�проведених���житловом��б�-

дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо��навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�оранізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит���х�дож-

ньої�творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню���льт�рної�спадщини,�тради-

цій�народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��істо-

рії�та���льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових

обрядів.

4.8.�Оранізов�вати�допомо��ромадянам

похилоо�ві��,�інвалідам,�сім’ям�заиблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�мало-

забезпеченим�та�баатодітним�сім’ям,�а�та-

�ож�самотнім�ромадянам,�дітям-сиротам�та

дітям,�позбавленим�бать�івсь�оо�пі�л�ван-

ня,�вносити�пропозиції�з�цих�питань�до�Київ-

ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо��оранам

пожежноо�наляд��в�здійсненні�ними�проти-

пожежних�заходів,�оранізов�вати�вивчення

населенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

�часть���здійсненні�ромадсь�оо��онтролю�за

додержанням�вимо�пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�оранам���забезпеченні�охо-

рони�ромадсь�оо�поряд��.

4.11.�Розлядати�звернення�ромадян,�вес-

ти�прийом�ромадян.

4.12.�Вести�облі��ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�оран��самооранізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київради�в�орані-

зації�з�стрічей�з�виборцями,�прийом��рома-

дян�і�проведенні�іншої�роботи�з�меш�анцями.

4.14.�Інформ�вати�ромадян�про�діяльність

оран��самооранізації�населення,�оранізов�-

вати�обоворення�прое�тів�йоо�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Оран�самооранізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«В�лиця�Лейпцизь�а,�2/37»�на-

б�ває�власних�повноважень�після�йоо�леалі-

зації���ви�онавчом��орані�Київради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�в�поряд��,

встановленом��статтею�13�За�он��У�раїни�«Про

орани�самооранізації�населення».

6.�Оран��самооранізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Лейпцизь�а,�2/37»

в�місячний�термін�після�леалізації�направити

до�се�ретаріат��Київради��опії�та�их�реєстра-

ційних�до��ментів:�положення�про�оран�са-

мооранізації�населення,�свідоцтва�про�реєс-

трацію���ви�онавчом��орані�Київради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�спис��

персональноо�с�лад��членів�оран��самоор-

анізації�населення.�У�разі�леалізації�шляхом

державної�реєстрації —�свідоцтва�про�держав-

н��реєстрацію,�довід�и�про�ідентифі�аційний

�од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ора-

н��самооранізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Лейпцизь�а,�2/37»���межах�сво-

їх�повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�ра-

да�та�ви�онавчий�оран�Київради�(Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в�азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хреща-

ти�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

тань�місцевоо�самовряд�вання,�реіональних

та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про схвалення Київської Ландшафтної Декларації
Рішення Київської міської ради № 289/289 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що Україна при&
єдналася до Європейської ландшафтної конвенції, яка визнає ландшафт ключовим елементом добробуту
людини і суспільства, усвідомлюючи критичну важливість термінової реабілітації ландшафтів Києва й Укра&
їни, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Схвалити�Київсь���Ландшафтн��Де�лара-

цію�зідно�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в�азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хреща-

ти�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

тань���льт�ри�та�т�ризм��та�постійн���омісію�Ки-

ївради�з�питань�е�олоічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київради

09.10.2014�№ 289/289

КИЇВСЬКА ЛАНДШАФТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Преамб�ла

Врахов�ючи�те,�що�У�раїна�приєдналася�до�Європейсь�ої�ландшафтної��онвенції�(дата�рати-

фі�ації�07.09.2005),�я�а�визнає�ландшафт��лючовим�елементом�доброб�т��людини�і�с�спіль-

ства;

�свідомлюючи��ритичн��важливість�термінової�реабілітації�ландшафтів�міста�Києва�й�У�раїни;

визнаючи�Київ�містом�з��ні�альним�ландшафтом;

бажаючи�зберети�ландшафти�міста�Києва�для�майб�тніх�по�олінь;

бажаючи�задовольнити�пранення�ромадсь�ості�насолодж�ватися�ландшафтами�в�їхньом�

природном��та�етноісторичном��виляді;

визнаючи�те,�що�моральність�і�моральні�наслід�и�діяльності�щодо�зміни�ландшафт��в�дово-

стро�овій�перспе�тиві�та�ож�важливі,�я��і�е�ономічні,�політичні�та��он’юн�т�рні�вподобання;

визнаючи�те,�що�недбале�ставлення�до�ландшафт��несе�моральн��небезпе���для�нації;

�свідомлюючи�те,�що�дбайливе�ставлення�людей�і�держави�до�національних�ландшафтів�є�од-

ним�з�оловних�чинни�ів��онсолідації�нації�і�форм�вання�національної�ідеї,�з�метою�збережен-

ня�національних�ландшафтів�я��національноо�баатства,�д�ховноо�та�патріотичноо�вихован-

ня�підростаючоо�по�оління�схвалюється�Київсь�а�Ландшафтна�Де�ларація.

ГЛАВАI.ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

Стаття1.Визначення

Для�цілей�Київсь�ої�Ландшафтної�Де�ларації:

а)�«ландшафт»�означає�природно-історичне�середовище,�хара�тер�я�оо�є�рез�льтатом�дії�та

взаємодії�природних�та/або�людсь�их�фа�торів;

б)�«ландшафтна�політи�а»�означає�форм�вання��омпетентними�оранами�влади�заальних

принципів,�стратеій�та��ерівних�положень,�я�і�дозволяють�вживати��он�ретних�заходів,�спря-

мованих�на�охорон�,��онтроль�за�план�ванням,�блао�строєм�і�заб�довою�міста�та�прилелих

територій,�ре�лювання�і�план�вання�ландшафтів,�створення�нових�ландшафтних�об’є�тів.

Стаття2.Сферазастос�вання

Київсь�а�Ландшафтна�Де�ларація�застосов�ється�до�території�міста�Києва�разом�із�землями,

вн�трішніми�водами�та�а�ваторіями.�Це�стос�ється�ландшафтів,�я�і�можна�вважати�винят�ови-

ми,�а�та�ож�звичайних�або�занедбаних.

Стаття3.Цілі

Цілями�Київсь�ої�Ландшафтної�Де�ларації�є�сприяння�охороні,�ре�люванню�та�план�ванню

ландшафтів�міста�Києва,�йоо�передмість�і�о�олиць�та�стим�лювання�запровадження�заходів

щодо�реалізації�Європейсь�ої�ландшафтної��онвенції.

ГЛАВАII.ЗАХОДИ

Стаття4.Заходиза(ально(охара*тер�

Київсь�а�місь�а�рада,�її�ви�онавчий�оран�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�та�тери-

торіальна�ромада�міста�Києва:

а)�визнають�ландшафт�я��с�ттєвий��омпонент�оточення�людей,�я��вираження�їх���льт�рної�та

природної�спадщини�та�я��основ��їх�ідентичності;

б)�зобов’яз�ються�робити�все�можливе�для�збереження�ландшафтів�міста�Києва;

в)�визнають�те,�що�діяльність�щодо�збереження�ландшафтів�міста�Києва�є�більш�ваомою�і

необхідною�меш�анцям�столиці,�ніж�намаання�змінити�їх���б�дь-я�ий�спосіб:�б�дівництво,�ре-

�онстр��ція�тощо;

)�визнають�неприп�стимість�б�дь-я�их�обмежень���дост�пі�людей�до�елементів�ландшафт�;

д)�зобов’яз�ються���рам�ах�власних�повноважень�або�ромадсь�ої�діяльності�встановлювати

та�впровадж�вати�ландшафтн��політи��,�спрямован��на�відновлення,�охорон�,�ре�лювання�і

план�вання�ландшафт��шляхом�здійснення��он�ретних�заходів,�ви�ладених���статті�5.

Стаття5.Кон*ретнізаходи

Проведення�ідентифі�ації�та�створення�відповідноо�реєстр��ландшафтів�на�всій�території

міста�Києва,�визначення�їхніх�охоронних�зон�разом�із�ромадсь�ими�оранізаціями�та�профіль-

ними��становами�з�історії,�етнорафії,�археолоії,�охорони�нав�олишньоо�середовища�т.�ін.

Впровадження�рішень�щодо�заборони�в�охоронних�зонах�ландшафтів�б�дь-я�ої�діяльності,

я�а�с�перечить�цілям�їхньоо�збереження�і�дост�пності�людям.

Кер�вання���своїй�діяльності�ромадсь�ою�д�м�ою,�я�а�з’ясов�ється�через�ромадсь�і�обо-

ворення,�заальномісь�і�сл�хання�та�місцеві�референд�ми.

Розроб�а�та�прийняття�попередньо�поодженоо�з�ромадсь�істю�план��заходів�щодо�реалі-

зації�Європейсь�ої�ландшафтної��онвенції�в�місті�Києві.

Розроб�а�та�вжиття�неайних�заходів�для�забезпечення�збереження�найбільш�визначних�лан-

дшафтних�об’є�тів�міста�Києва:

— схилів�Дніпра;

— �ас�ад��дніпровсь�их�островів�і�перш�за�все�островів�Тр�ханів�та�М�ромець;

— територій��варталів�історичної�заб�дови;

— береів�Дніпра�і�Десни;

— історичних�паорбів,�ярів�та�інших��рочищ;

— водних�об’є�тів�міста�Києва —�озер,�річо�,�став�ів,�стр�м�ів,�джерел;

— ботанічних�садів,�пар�ів�і�с�верів�міста�Києва;

— незаб�дованих�територій�з��ні�альним�рослинним�та�тваринним�світом�Голосіївсь�оо�лі-

с�,�П�ща-Водиці,�Феофанії,�Ж��ова�острова,�Конча-Заспи,�л��ів�Троєщини,�Лисої�ори,�долин

річо��Сов�а,�Сирець,�Дарничан�а,�Либідь.

Проведення�с�спільно��орисної�роботи�щодо�виховання�жителів�міста�Києва�з�метою�пле-

�ання���них�дбайливоо�ставлення�до�природних�та�створених�ландшафтів.

ПРИКІНЦЕВІПОЛОЖЕННЯ

Положення�Київсь�ої�Ландшафтної�Де�ларації�не�повинні�с�перечити�та�переш�оджати�по-

ложенням,�нормативним�а�там�щодо�охорони,�ре�лювання�та�влашт�вання�ландшафт�,�я�і�міс-

тяться�в�інших�існ�ючих�або�тих,�що�існ�ватим�ть���майб�тньом�,�національних�або�міжнарод-

них�інстр�ментах�та�нормах,�я�і�мають�обов’яз�ов��юридичн��сил�.

Заступник міського голови —
секретар Київради

О. Резніков

Про вирішення рішення питань 
стратегічного розвитку паливно&енергетичного сектора

та екологічної безпеки у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 283/283 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до законів України «Про столицюУкраїни — місто&герой Київ», «Про планування і забудову те&
риторій», «Про основи містобудування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента Укра&
їни від 25.02.2008 № 157/2008 «Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва», рішення Київської місь&
кої ради від 18.09.2008 № 262/262 «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його
приміської зони до 2025 року» та з метою забезпечення сталого розвитку міста в нових соціально&економіч&
них умовах Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дор�чити�ви�онавчом��оран��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації)���термін�до�01.03.2015�розробити

та�подати�на�затвердження�Київсь�ій�місь�ій

раді�Концепцію�стратеічноо�розвит���палив-

но-енеретичноо�се�тора�та�е�олоічної�без-

пе�и���місті�Києві.

2.�Ви�онавчом��оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

2.1.�При�розробці�Концепції�стратеічноо

розвит���паливно-енеретичноо�се�тора�та

е�олоічної�безпе�и���місті�Києві�врах�вати�пи-

тання�розвит���автозаправних��омпле�сів��

місті�Києві;�питання�створення�стратеічноо

запас��паливно-мастильних�матеріалів�та�в�-

ілля�з�метою�безперебійноо�забезпечення

меш�анців�та��ом�нальних�підприємств�столи-

ці;�питання�забезпечення�е�олоічної�безпе�и

меш�анців�столиці�від�вплив��забр�днюючих

паливно-мастильних�речовин;�а�та�ож�врах�ва-

ти,�що�без�повернення�ПАТ�«Київенеро»�до

власності�територіальної�ромади�міста�Києва

енеретична�безпе�а�міста�неможлива.

2.2.�Забезпечити���2014—2015�ро�ах�роз-

роб���Генеральної�схеми�розміщення�автоза-

правних��омпле�сів���місті�Києві�з��рах�ван-

ням�існ�ючих�об’є�тів,�що�зб�довані�відповід-

но�до�чинноо�за�онодавства�та�відповідають

нормам�е�олоічної�безпе�и.

2.3.�Дор�чити�Департамент��транспортної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчоо�оран��Київради�(Ки-

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

тамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчоо

оран��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�Департамент��містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�ви�онавчоо�оран��Київради�(Ки-

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

тамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�ора-

н��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),�Департамент��житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчоо�оран��Київради

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

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 04 вересня 2014 року № 56/56 «Про фінансування заходів

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

Рішення Київської міської ради № 272/272 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%

їні», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік»,
рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 20/5407 «Про затвердження міської цільової про%
грами «Діти столиці» на 2011 — 2013 роки» (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ради�від�04�вересня�2014�ро���№ 56/56�«Про

фінанс�вання�заходів�місь�ої�цільової�про�ра-

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

році»,�а�саме:

1.1.�У�підп�н�ті�2.2�цифри�та�слова�«3490,11

тис.��рн.»�замінити�цифрами�та�словами�«2179,11

тис.��рн.».

1.2.�Додато��2�ви�ласти�в�новій�реда�ції,�що

додається.

2.�Затвердити�зміни�до�місь�ої�цільової�про-

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

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17�люто�о�2011�ро���№ 20/5407�(зі�зміна-

ми�та�доповненнями),�з�ідно�з�додат�ом�1�до

цьо�о�рішення.

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

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

ди�«Хрещати�».

4.�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�оно-

мічно�о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Управлінню�е�оло�ії�та�охорони�природних

рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�всебічно

сприяти���розробці�основних�положень�Концеп-

ції�страте�ічно�о�розвит���паливно-енер�етично-

�о�се�тора�та�е�оло�ічної�безпе�и���місті�Києві

та�Генеральної�схеми�розміщення�автозаправ-

них��омпле�сів���місті�Києві.

2.4.�Замовни�ом�Генеральної�схеми�розмі-

щення�автозаправних��омпле�сів���місті�Києві

визначити�Київсь�е��ом�нальне�виробниче�під-

приємство�«Місь�паливо».

3.�Київсь�ом���ом�нальном��виробничом��під-

приємств��«Місь�паливо»�спільно�з�Департа-

ментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�Департаментом�зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київра-

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

Департаментом�транспортної�інфрастр��т�-

ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити�за-

ходи�щодо�форм�вання�земельних�діляно�

для�подальшо�о�їх�в�лючення�до�Генеральної

схеми�розміщення�автозаправних��омпле�сів

��місті�Києві.

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

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

тань�транспорт��та�зв’яз��,�постійн���омісію

Київради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�-

с��та�постійн���омісію�Київради�з�питань�е�о-

ло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

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

від�09.10.2014�№ 272/272

Зміни до міської цільової програми «Діти столиці» на 2011 — 2015 роки»,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року

№ 20/5407 (зі змінами та доповненнями)
1.�У�розділі�I�«За�альна�частина»:

1.1.�У��рафі�3�позицій�9�та�9.1�цифри�«60307,64»�замінити�цифрами�«60180,65».

2.�У�розділі�IV�«Обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв’язання�проблеми,�обся�ів�та�джерел�фі-

нанс�вання;�стро�и�та�етапи�ви�онання�Про�рами»���таблиці�«Напрями�діяльності,�перелі��зав-

дань,�заходів�Про�рами�та�рез�льтативні�по�азни�и»:

2.1.�Позицію�7�завдання�6�«Розвито��сімейних�форм�виховання�дітей-сиріт�та�дітей,�позбав-

лених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

2.2.�У�позиції�«разом»:

���рафі�4�цифри�«2014 —�18631,26�та�2015 —�14269,74»�замінити�цифрами�«2014 —�17339,27

та�2015 —�15434,74»�відповідно,

���рафі�5�цифри�«60307,64»�замінити�цифрами�«60161,64».

3.�Розділ�«Рес�рсне�забезпечення�місь�ої�цільової�про�рами�«Діти�столиці»�на�2011 —�2015

ро�и»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

Фінансове�забезпечення�Про�рами�передбачається�за�рах�но���оштів�місцево�о�бюджет�.

За�альний�обся��фінансових�рес�рсів,�необхідних�для�реалізації�Про�рами,�становить�60180,65

тис.��рн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання
Програми (тис. грн.)

I

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому
числі:

3584,8 4675,1 19146,74 17339,27 15434,74 60180,65

Бюджет м. Києва 3584,8 4675,1 19146,74 17339,27 15434,74 60180,65

Кошти інших джерел # # # #

6. Розвиток
сімейних
форм
виховання
дітей#сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

7) ремонт,
оздоблення та
облаштування
дитячих
будинків
сімейного типу

2013 # 2015 районні в місті
Києві державні
адміністрації,
Служба у справах
дітей виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Бюджет
міста
Києва

2013 # 2574,0
2014 # 2029,11
2015 # 1165,0

Показник якості:
На 46 %
збільшиться
чисельність
дітей,
влаштованих до
дитячих
будинків
сімейного типу

Обся�и�фінанс�вання�завдань�і�заходів�Про�рами��точнюються��ожно�о�ро���залежно�від�фі-

нансової�можливості�бюджет��міста�Києва.

Заступник міського голови —
секретар Київради О. Резніков

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

від�09.10.2014�№ 272/272

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�2179,11

тис.��рн.,�а�саме:

По�ашення��редиторсь�ої�забор�ованості:

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�приміщень�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип��та�надання�їм�щорічної�додат�ової�фі-

нансової�допомо�и�для�вирішення�матеріально-поб�тових�питань:

Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�1704,0�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.;

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

Заступник міського голови —
секретар Київради О. Резніков

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Зої Гайдай, 10%в в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 48/48 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно%заповідний
фонд України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахову%
ючи звернення громадян та товариства з обмеженою відповідальністю «Молодіжно%житловий комплекс
«Оболоньжитлобуд» від 20.03.2012 № 9 та від 24.06.2014 № 1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Відмовити�в�поновленні�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�11.08.2005�№ 78-6-00299,

��ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Молодіжно-житловий��омпле�с�«Оболоньжит-

лоб�д»�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�21.04.2005�№ 329/2904�«Про�пере-

дач��за�ритом��а�ціонерном��товариств��«Мо-

лодіжно-житловий��омпле�с�«Оболоньжитло-

б�д»�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�ба�а-

топоверхово�о�житлово�о�б�дин���з�підзем-

ним�пар�ін�ом�на�в�л.�Зої�Гайдай,�10-в�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва».

2.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці

площею�0,28��а�на�в�л.�Зої�Гайдай,�10-в�в�Обо-

лонсь�ом��районі�міста�Києва.

3.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�затвер-

дження�Про�рами�розвит���зеленої�зони�м.�Ки-

єва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�вання�зе-

лених�насаджень�в�центральній�частині�міста»

(із�змінами�та�доповненнями),�а�саме:�додати�с�вер

з�ідно�з�п�н�том�2�цьо�о�рішення�до�перелі��

с�верів�Оболонсь�о�о�район��(таблиця�2).

4.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�12.07.2007�№ 1143/1804�«Про�захо-

ди�щодо�збереження�та�ре�онстр��ції�дитячих

та�спортивних�майданчи�ів���місті�Києві»�(із

змінами�та�доповненнями),�а�саме:�додати�ди-

тячий�та�спортивний�майданчи�и,�що�розта-

шовані�на�земельній�ділянці�з�ідно�з�п�н�том�2

цьо�о�рішення,�до�реєстр��дитячих�та�спор-

тивних�майданчи�ів�міста�Києва�(додато��1).

5.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,28��а

на�в�л.�Зої�Гайдай,�10-в�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�міста�Києва.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
між будинками № 120%б та 120%в на вул. Жилянській 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 49/49 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 1, статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій територій» Київська місь%
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�орієнтовною�пло-

щею�0,05��а�між�б�дин�ами�№ 120-б�та�120-в

на�в�л.�Жилянсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�затвер-

дження�Про�рами�розвит���зеленої�зони�м.�Ки-

єва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�вання�зе-

лених�насаджень�в�центральній�частині�міста»,

а�саме:�додати�с�вер�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�рішення�до�перелі���с�верів�Шевчен�івсь�о-

�о�район�.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійс-

нити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�оформ-

лення�права�постійно�о�земле�орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою�орієнтовною�площею�0,05��а

між�б�дин�ами�№ 120-б�та�120-в�на�в�л.�Жи-

лянсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

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

насаджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о
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Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

20�жовтня�2014�р.�за�№ 42/1095

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій виконавцям цих послуг 

по кожному будинку окремо
Розпорядження № 1078 від 30 вересня 2014 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 час#
тини 1 статті 7 Закону України «Про житлово#комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово#комунальні послуги», від 28 грудня 1992 р. № 731 «Про за#
твердження Положення про державну реєстрацію нормативно#правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з
метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно#гігієнічного, протипожежного, технічного ста#
ну будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�та�стр��т�р��тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�те-

риторій,�я�і�надають�ви�онавці�цих�посл��,�по��ожном�

б�дин���о�ремо�для�здійснення�розрах�н�ів�із�спожива-

чами�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше�або�піс-

ля�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим,�я�і�до-

даються.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о

оприлюднення.

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

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

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

Голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

ної�адміністрації)�здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�бла�о�строю�земельної�ділян�и�орієнтовною

площею�0,05��а�між�б�дин�ами�№ 120-б�та�120-в�на�в�л.

Жилянсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�вирішити�в��становленом��поряд���питання�фі-

нанс�вання�заходів,�передбачених�п�н�тами�3�та�4�цьо-

�о�рішення.

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

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�е�оло-

�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

полку патрульної служби Головного управління МВС України в місті Києві 
для обслуговування адмінбудівлі ППС при ГУ МВС України в місті Києві 

на просп. Повітрофлотському, 24/2 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 257/257 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відве#
дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�площею�0,56��а�(�адастровий�номер

8 000 000 000 72:097:0001)�пол���патр�льної�сл�жби�Го-

ловно�о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Києві�для�об-

сл��ов�вання�адмінб�дівлі�ППС�при�ГУ�МВС�У�раїни�в

місті�Києві�на�просп.�Повітрофлотсь�ом�,�24/2���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови)�(справа�Д-4410).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на перетині вул. Юрія Кондратюка 

та просп. Маршала Рокоссовського 
в Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 290/290 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря#
дування в Україні», статті 7, статей 51—53 Закону України «Про природно#заповідний фонд України» та з метою раціонального ви#
користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці�орієнтов-

ною�площею�0,78��а�на�перетині�в�л.�Юрія�Кондратю�а

та�просп.�Маршала�Ро�оссовсь�о�о�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва.

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

19.07.2005�№ 806/3381�«Про�затвердження�Про�ра-

ми�розвит���зеленої�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та

�онцепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�централь-

ній�частині�міста»,�а�саме:�додати�с�вер�з�ідно�з�п�н�-

том�1�цьо�о�рішення�до�перелі���с�верів�Оболонсь�о-

�о�район�,�таблиця�2.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�зпитань�е�оло�іч-

ної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ÒOB "Ñåðâ³ñ-Æèòëî-Êîìôîðò" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè: âóëèöÿ Ì. Êðàñíîâà,
19; ïðîâ. Êîëîìèéñüêèé, 17/31-à òà âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 4, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç
ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð. ¹869.

Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ð.
¹307 òà ðîçì³ùåí³ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîâ. Êîëîìèéñüêèé, 17/31-à
ç 14.10.2014 ð. äî 02.11.2014 ð.

10.11.14 î 09.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíåâà, 8 êîðï. 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ
¹38, ñóääÿ: Øóëåæêî Â. Ï. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹826/14527/14
çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
íàóêîâî-âèðîáíè÷à ô³ðìà "Êîíòèíåíò" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ
ïðîòèïðàâíèì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.12.2010 ¹284/5096 "Ïðî
ïèòàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà"òà çîáîâ'ÿçàííÿ
â÷èíèòè ä³¿.

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ

ÀÌÊÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³ä 29.08.2014 ¹ 90/02-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 70-02/06.14 ïðî
ïîðóøåííÿ ÒÎÂ "Óþò Íà Äîì" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38393261) ïåðåäáà÷åíîãî
ï.13 ñò. 50 ÇÓ"Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿
ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè òà íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 68 000 ãðí.

Âòðà÷åí³ óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè òà êðóãëó ïå÷àòêó Æèòëîâî-
áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó "Ð³÷êîâèê-2" (êîä 23697417) þðèäè÷íà
àäðåñà: 02232 ì. Êè¿â, âóëèöÿ Çàêðåâñüêîãî, 85 ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Ñåíèê

Àííó Àíàòîë³¿âíó â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 12.45 24.11.2014

ðîêó ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒÀÁ "Óêðãàçáàíê"äî Ñåíèê À.À.ïðî

ñòÿãíåííÿ áîðãó (êàá³íåò ¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í.Ä. Áóøà

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 347376 íà ³ì’ÿ Áåêêåëü

Â³êòîðà Â³êòîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà,åâàêóéîâàíîãî ó 1986 ðîö³ ³ç çîíè â³ä÷óæåííÿ,
êàòåãîð³¿ 2 Á, âèäàíîãî íà ³ì'ÿ Ôåäîð÷óêà Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Х С О Л О В Я Н Е Н К О

Р О М О А Ю А Р

Е П Е Н Т Е З А Т О Л К

Щ У Р В А К С А А

А С Е С О Р В И Б У Х

Т К А Р И К А Т У Р А

И А Р Е К А Р А Р К

К А І Л А Р І О Н І

Відповіді на сканворд 

¹ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Ðîçì³ð òàðèôó (ãðí/êâ.ì)

1. âóë. Ì. Êðàñíîâà, 19 4,44
1.1 Òàðèô äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,12
2. ïðîâ. Êîëîìèéñüêèé, 17/31-à 5,32

2.1 Òàðèô äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4.42
3. âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 4 4.67

3.1 Òàðèô äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 3.86



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍ²Â òåðçàòèìå âíóòð³ø-
í³é ñïðîòèâ, ïðîêèíåòüñÿ
äåñïîòè÷íèé ³íñòèíêò,ÿêèé

òåðì³íîâî ïîòð³áíî ïðèáîðêàòè,
³íàêøå çàäóìàíå íå ðåàë³çóºòå.
Âò³ì, íàéïðèêð³øå òå, ùî âè ìîæå-
òå ñòàòè ÷åðâîíîþ ìàíò³ºþ äëÿ...
êåð³âíèöòâà, à öå ñïðîâîêóº ñòðå-
ñîâó òðàâìó.

ÒÅËÜÖßÌ ðîëü ïîñåðåä-
íèêà ó âèð³øåíí³ ñï³ðíèõ
ïèòàíü ï³ä³éäå íàéë³ïøå.

Ïîâîäüòåñÿ ïîðÿäíî, âåä³òü ðîçóì-
íó ñòðàòåã³þ, âðàõîâóþ÷è ïîãëÿäè,
³íòåðåñè òà ïîáàæàííÿ îáîõ ñòî-
ð³í ³ íàñàìïåðåä — ó ðîáî÷îìó êî-
ëåêòèâ³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ðîçðàõîâóé-
òå íà âëàñí³ àðñåíàëè, íå
çàç³õàéòå íà ÷óæå, áî é

ñâîãî ïîçáóäåòåñÿ, ÷³òêî äîòðèìóé-
òåñÿ çàêîíó «áåðó-äàþ», é öå ñòî-
ñóºòüñÿ äóøåâíèõ, ³íòåëåêòóàëü-
íèõ, ñåêñóàëüíèõ,ìàòåð³àëüíèõ ðå-
ñóðñ³â.

Ó ÐÀÊ²Â, øâèäøå çà âñå,
ïðîêèíóòüñÿ ñàäèñòñüê³
íàõèëè,âîíè ç íàñîëîäîþ

«ïîìó÷àòü» øëþáíèõ ïàðòíåð³â ÷è
êîëåã,îäíàê, ÿê öå íå ïàðàäîêñàëü-
íî, âîíè çà ò³ òîðòóðè ¿õ... ùå á³ëü-
øå ïîëþáëÿòü.

ËÅÂÈ, ïîñòàðàéòåñÿ ãàð-
ìîí³éíî âïèñàòèñÿ â ñëóæ-
áîâó ³ºðàðõ³þ, ñòðèìóéòå

ðîçäðàòóâàííÿ, ãîâîð³òü ëèøå ïî
ñóò³, äåìîíñòðóþ÷è ä³ëîâó êîìïå-
òåíòí³ñòü òà þðèäè÷íó îá³çíàí³ñòü
â ðîáî÷èõ ïèòàííÿõ.

Ä²ÂÈ, âäîñêîíàëþéòåñÿ ÿê
êåð³âíèê òà àäì³í³ñòðàòîð,
ìåíøå åìîö³é — á³ëüøå

ñïðàâ.Ïî-õàçÿéñüêè òà òâîð÷î ñòàâ-
òåñÿ äî îðãàí³çàö³¿ êîëåêòèâíèõ çà-
õîä³â. ßêùî îïèíèëèñÿ íà ðîçâà-
æàëüí³é òóñîâö³,äî íîâèõ çíàéîìñòâ
ïðèäèâ³òüñÿ óâàæíî é ñåðéîçíî.

ÒÅÐÅÇÈ, äåíü íàåëåêòðè-
çîâàíèé ³ ìåòóøëèâèé,äî-
ñòàòíüî ³ñêðè íåïîðîçóì³íü

(âäîìà,íà ñëóæá³)—³ çàïàëàº ïîëó-
ì’ÿ ñâàðîê.Íå äàâàéòå çàøêàëþâàòè
âëàñíèì ïðèíöèïàì ³ îäíî÷àñíî òðè-
ìàéòå íà âèñîò³ âëàñíó ã³äí³ñòü.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, êîíòàêòóþ÷è ç
ëþäüìè, îïåðàòèâíî ïåðå-
êëþ÷àéòåñÿ ç îäí³º¿ òî÷êè çî-

ðó íà ³íøó,íàìàãàéòåñÿ ïîáóòè «â ÷ó-
æ³é øêóð³», àëå ò³ëüêè ç óðàõóâàííÿì
çàêîííèõ ï³äñòàâ ³ ïðîðàõóíêîì ïë³ä-
íèõðåçóëüòàò³â íà ïåðñïåêòèâó.Ñêð³çü
ìàº ïàíóâàòè ëèøå ðàö³îíàëüíèé ï³ä-
õ³ä,òîä³ çá³ã îáñòàâèí ï³äå íà êîðèñòü
âàì ³ îñîáàì,ç ÿêèìè ìàºòå ñïðàâó.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ðóõàþòüñÿ êàð-
ì³÷íèì êóðñîì, äå ñâîáî-
äà âîë³ îáìåæåíà,à êîæíà

ïîä³ÿ º â³äëóííÿì ³ç ìèíóëîãî ç ìå-
òîþ ïåðåîñìèñëåííÿ é êîðåêö³¿ ïî-
âåä³íêè. Ãàñ³òü â ñîá³ áóíòàðñüê³ ðè-
ñè, îáëèøòå òà¿òè îáðàçè, òîä³ ãàð-
ìîí³éíî âïèøåòåñÿ â íîðìàòèâè
«õî÷ó» ³ «ìîæíà». Ïåð³îäè÷íî óñà-
ì³òíþéòåñÿ ³ â³ðòå ó âñå íàéêðàùå.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ — «íà á³ëîìó
êîí³», ïîä³¿ äíÿ çàêëàäà-
þòü óñï³øíèé ôóíäàìåíò íà

ìàéáóòíº. Éä³òü íà êîìïðîì³ñ, íå
çàò³âàéòå çâåäåííÿ ðàõóíê³â ç êðèâ-
äíèêàìè. Îñîáëèâî ëàäüòå ç àìá³ò-
íèì øåôîì, áóäüòå ç íèì íà äðóæ-
í³é íîò³, à ñâîº íåôîðìàëüíå ë³-
äåðñòâî â êîëåêòèâ³ ïàñòàðàéòåñÿ
âèêîðèñòàòè íà áëàãî êàð’ºðè.

ÂÎÄÎË²¯, íèí³ äåíü êàð-
ì³÷íèé, òîæ ñòàíüòå çà-
òèøíîþ ãàâàííþ â øòîðì,

åìîö³éíèì ìàÿêîì, ùî âêàçóº ëþ-
äÿì øëÿõ äî ðÿò³âíîãî áåðåãà.Âèç-
âîëÿòè ç á³äè — íå âàøà ì³ñ³ÿ, ïî-
òð³áíî äàòè á³äîëàõàì ïðèõèñòîê,
àáè âîíè âðÿòóâàëèñÿ ñàìîòóæêè.

Ó ÐÈÁ ³ñòèíí³ äðóæí³ âçà-
ºìèíè ïðîõîäÿòü ñóâîðèé
³ñïèò ìàòåð³àëüíèìè áëà-

ãàìè. Íå äàéòå ãðîøàì ñòàòè ÿáëó-
êîì ðîçáðàòó: äðóæáà äðóæáîþ, à
ãðîø³ íàð³çíî. Ùåäð³ ðåâåðàíñè
îòî÷åííÿ—öå ïðèç äîë³, îäíàê éî-
ãî ñë³ä çàñëóæèòè, ³ ÿêùî õòîñü ñêó-
ïèòüñÿ, òî òàê ³ ìàº áóòè!

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: —2o

Àòì. òèñê: 757 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 81 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 756 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: —2o

Àòì. òèñê: 754 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 80 %

ãîðîñêîï

29 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 29 æîâòíÿ

Óêðà¿íñüê³ ç³ðêè ïîä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè 
â³ä âèáîð³â

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 38159

Х
незаб�тній

соліст

Національної

опери�У�раїни

Р
міцний

спиртний�напій

з�ц��рової

тростини

ви����Архімеда

де�оративна

річ

«вода»�(лат.)

релі�ійна

заборона

0,01��а

�ористь,�доб-

рий�наслідо�

Е
о�олене�тіло�в
мистецтві

поява���слові
додат�ово�о

зв��а

Щ
пацю�

жіночий�одя���
Півд.�Азії

�либомір

хижий�птах

мастило�для
вз�ття

�ри��під�час
ата�и

бо��підземно�о

світ��(міф.)

А
с�дова�сл�жбо-
ва�особа�в�Ст.

Римі

за�либ�біля
вершини��ори

детонація

снаряда

Т
о�ремий�м�з.

твір�з

поряд�овим

номером

малюно�,�що
зображ�є,

щось�чи��о�ось
��смішном�
ви�ляді

И ялина�звичайна

тропічна
пальма

фр��товий
напій

фортеця�в�сер.

ві�и�в�Азії

К рі�а���Вьєтнамі
чоловіче�ім’я

(веселощі)

п�стеля���Півд.

Африці Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

29 æîâòíÿ 2014 ð.
¹158(4558)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1787 — ó Ïðàç³ â ²ìïåðñüêîìó òå-
àòð³ ç âåëèêèì óñï³õîì ïðîéøëà
ïðåì’ºðà îïåðè Ìîöàðòà "Äîí Æó-
àí"; êîìïîçèòîð äèðèãóâàâ îðêå-
ñòðîì.
1896 — ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ ïðîâà-
ëîì çàê³í÷èëàñü ïðåì`ºðà ï`ºñè Àí-
òîíà ×åõîâà "×àéêà". Àâòîð çàëè-
øèâ ñïåêòàêëü ï³ä ÷àñ äðóãîãî àê-
òó ³ çàð³êñÿ ïèñàòè õî÷ ùî-íåáóäü
äëÿ ñöåíè. Ëèøå ÷åðåç äâà ðîêè
ï`ºñà ç òð³óìôîì ïðîéøëà íà ñöåí³
Ìîñêîâñüêîãî õóäîæíüîãî òåàòðó.

1918—ó Ìîñêâ³ íà I Âñåðîñ³éñüêî-
ìó ç`¿çä³ ñîþç³â ðîá³òíè÷î¿ òà ñå-
ëÿíñüêî¿ ìîëîä³ óòâîðåíî Ðîñ³éñü-
êèé Êîìóí³ñòè÷íèé Ñîþç Ìîëîä³
(ÐÊÑÌ), êîòðèé ó 1924 ðîö³ ñòàâ
Ëåí³íñüêèì, à ó 1926-ìó — Âñåñî-
þçíèì.
1923—êîëèøíÿ Îñìàíñüêà ³ìïåð³ÿ
ïðîãîëîøåíà Òóðåöüêîþ ðåñïóáë³êîþ,
ïåðøèì ïðåçèäåíòîì êîòðî¿ ñòàâ
ë³äåð òóðåöüêîãî íàö³îíàë³ñòè÷íî-
ãî ðóõó Ìóñòàôà Êåìàëü,ïðîçâàíèé
Àòàòþðêîì ("áàòüêîì òóðê³â").

Ó íåä³ëþ íà âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ïðèéøëè ãîëî-

ñóâàòè é óêðà¿íñüê³ ç³ðêè. Íà âëàñíèõ ñòîð³í-

êàõ â ñîöìåðåæàõ âîíè âèêëàäàëè ôîòî ç ä³ëü-

íèöü òà ä³ëèëèñü âðàæåííÿìè â³ä ïîáà÷åíîãî.

ÑÏ²ÂÀ×ÊÀ Êàìàë³ÿ âèð³øèëà ãîëîñóâàòè, çàðó÷èâ-
øèñü ï³äòðèìêîþ ÷îëîâ³êà-ì³ëüéîíåðà Ìîõàììà-
äà Çàõóðà ³ äî÷îê-áëèçíþ÷îê Ì³ðàáåëëè ³ Àðàáåëëè.
Ó êîæíî¿ ç ìàëÿòîê â ðóêàõ áóâ ì³í³àòþðíèé óêðà¿í-
ñüêèé ïðàïîð, à îò îáëè÷÷ÿ ñâî¿õ äî÷îê ñâ³òñüêà ëå-
âèöÿ, ÿê ³ ðàí³øå, íå ïîêàçóº.

Ó Facebook àðòèñòêà íàïèñàëà: «Íó ùî, ÿ ñâ³é âè-
á³ð çðîáèëà. Ïðîãîëîñóâàëà çà áëîê Ïåòðà Îëåêñ³éî-
âè÷à Ïîðîøåíêà. Ìåí³ äóæå õî÷åòüñÿ éîìó â³ðèòè. ß
ðîçóì³þ: â³éíà, ñàáîòàæ ÷èíîâíèê³â, çîâí³øí³ ñè-
ëè — âñå öå «ïàëèö³ â êîëåñà» ëþäÿì, ÿê³ õî÷óòü çì³í,
õî÷óòü ïîçáóòèñÿ êîðóïö³¿ ³ áðåõí³. Ïðàâäà, íàáðèä-
ëî. Íàéñòðàøí³ø³ âîðîãè íàø³ — âñåðåäèí³ íàñ. Ç
íèìè âïîðàºìîñÿ ò³ëüêè ìè ñàì³.

Òå, ùî ìè âñ³ ïðèéøëè íà âèáîðè, ùå îäèí àêò
äîâ³ðè íîâèì ïîë³òè÷íèì ñèëàì. ß â³ðþ, ùî ì³é ãî-
ëîñ — ìîÿ íàä³ÿ íå ïðîïàäå. ß â³ðþ â Óêðà¿íó ³ áà-
æàþ ¿é ùàñòÿ. Ñüîãîäí³ ìî¿ ïðèíöåñè áóëè ç ìàìîþ
íà ñâî¿õ ïåðøèõ âèáîðàõ. Ìî¿ êðàñóí³! Äàé Áîæå, êî-
ëè âîíè ñòàíóòü âåëèêèìè, âîíè ñêàæóòü ñâî¿é ìà-
ì³ ñïàñèá³ çà ïðàâèëüíèé âèá³ð. Ñïîä³âàþñÿ! Ñëàâà
Óêðà¿í³!».

Ïàòð³îòè÷íà Ðóñëàíà òåæ âèêîíàëà ñâ³é ãðîìà-
äÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê. «Íà ä³ëüíèö³ ìåíå çóñòð³ëè äó-
æå òåïëî, ÷åðãè áóëè ïîì³ðí³, ïîðó÷ ãîëîñóâàëà æ³í-
êà ç Äîíåöüêà. Âîíà ìåí³ äóæå äÿêóâàëà çà ï³äòðèì-
êó. Ó â³äïîâ³äü ÿ ñêàçàëà ¿é, ùî Äîíáàñ íàø! Áî òàê
âîíî áóëî, º ³ áóäå»,— ðîçïîâ³ëà ó Facebook Ðóñëàíà.

Áðàòè Êàïðàíîâè òåæ ðîçïîâ³ëè ïðî ñâî¿ âðàæåí-
íÿ â³ä âèáîð³â. «Óêðà¿íö³ — ñàìîäîñòàòíÿ íàö³ÿ. Ìè
âì³ºìî ðàä³òè íå ò³ëüêè âëàñíèì óñï³õàì, àëå é ñï³â-
÷óâàòè ÷óæèì íåâäà÷àì. Íàïðèêëàä, òîìó, ùî Ê³íàõ
íå ïðîéøîâ ó íàñ â Î÷àêîâ³, à Ôàð³îí — ó Ëüâîâ³. Íó
÷èì íå ïðèâ³ä äëÿ òîãî, ùîá ò³øèòèñÿ?» — íàïèñàëè
áðàòè ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ �
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