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Êóðñ íà åêîíîì³þ
� «Êè¿ââîäîêàíàë» çà ï³âòîðà ðîêó ðåàë³çóº ÷îòèðè ïðîåêòè, ÿê³ äîçâîëÿòü

ñóòòºâî çìåíøèòè åíåðãîçàòðàòè

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Íàñòóïíîãî ðîêó
á³ëüø³ñòü êèÿí 
çìîæå ïèòè âîäó 
ç-ï³ä êðàíó»

Ó 2015 ðîö³ á³ëüø³ñòü êè¿âñüêèõ

âîäîïðîâ³äíèõ ñòàíö³é áóäå îá-

ëàäíàíà ñó÷àñíèì î÷èñíèì îá-

ëàäíàííÿì, ÿêå äîçâîëèòü êè-

ÿíàì êîðèñòóâàòèñÿ ïèòíîþ âî-

äîþ ó ñâî¿õ êâàðòèðàõ. Ïðî öå

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-

ë³é Êëè÷êî çàÿâèâ â åô³ð³ «Ðà-

ä³î Êè¿â».

«Íàéãîëîâí³øå äëÿ ëþäåé —

çäîðîâ’ÿ. Êëþ÷îâèì ó öüîìó º

ÿê³ñòü âîäè, ÿêà ó Êèºâ³, íà æàëü,

æàõëèâà, ³ ïèòè ¿¿ ïðîñòî ç-ï³ä

êðàíó íåìîæëèâî. Íå êîæåí ìî-

æå ñîá³ äîçâîëèòè êóïóâàòè ïèò-

íó âîäó, áî âîíà êîøòóº ³íîä³

äîðîæ÷å, í³æ áåíçèí,— ïîæàð-

òóâàâ ìåð.— ßê³ñòü ïèòíî¿ âî-

äè — îäèí ³ç ïð³îðèòåòíèõ ïëà-

í³â ì³ñüêî¿ âëàäè, ÿê³ ÿ íàçèâàâ,

êîëè çàñòóïèâ íà ïîñàäó. Òîìó

áóâ ïðîâåäåíèé êîíêóðñ — ³ íî-

â³òí³ òåõíîëîã³¿ ç ªâðîïè ïî÷è-

íàþòü ïðàöþâàòè ó íàñ: ìè çàïðî-

âàäæóºìî íà âîäîïðîâ³äíèõ

ñòàíö³ÿõ òåõíîëîã³¿, ÿê³ î÷èùó-

þòü âîäó áåç õëîðóâàííÿ»,— íà-

ãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Äëÿ â³äíîâëåííÿ 82-õ
ïàñàæèðñüêèõ 
âàãîí³â ñòîëè÷í³é
ï³äçåìö³ íåîáõ³äíî
ïîíàä 25 ìëí ãðí

Çà ³íôîðìàö³ºþ íà÷àëüíèêà

Ñëóæáè ðóõîìîãî ñêëàäó ÊÏ «Êè-

¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» Â³êòîðà

Àòëàñà, ç ³íâåíòàðíîãî ïàðêó

ñëóæáè ðóõîìîãî ñêëàäó òèì÷à-

ñîâî âèëó÷åíî ç åêñïëóàòàö³¿ 82

ïàñàæèðñüêèõ âàãîíè (ç 824-õ

íàÿâíèõ). Ïðè÷èíà — ó çíîøå-

íîñò³ òà â³äñóòíîñò³ çàïàñíèõ

÷àñòèí. Â³í çàóâàæèâ, ùî äëÿ â³ä-

íîâëåííÿ öèõ âàãîí³â óêðàé íå-

îáõ³äíî çàì³íèòè 139 ðàì â³ç-

ê³â òà â³äðåìîíòóâàòè 111 êî-

ë³ñíèõ ïàð. Çàãàëüíà ñóìà íà ö³

ïîòðåáè ñêëàäàº ïîíàä 25 ìëí

ãðí.

«Ñòàí ðóõîìîãî ñêëàäó ñüîãî-

äí³ — îäíà ç îñíîâíèõ ïðîáëåì

ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó. ² öå

â³ä÷óâàº íà ñîá³ êîæåí, õòî êî-

ðèñòóºòüñÿ éîãî ïîñëóãàìè, à

êîìôîðò ³ áåçïåêà ïàñàæèð³â

çàâæäè ó ïð³îðèòåò³ äëÿ íàñ. Íà

ïî÷àòêó ðîêó çà ê³îòñüê³ ãðîø³

ìè îòðèìàëè 95 âàãîí³â, ïðîòå

öå íå âèð³øèëî ïîâí³ñòþ íàøî¿

ïðîáëåìè. Ïèòàííÿ ô³íàíñóâàí-

íÿ çàï÷àñòèí äëÿ òèõ âàãîí³â,

ÿê³ íå ñïèñàí³, à âèâåäåí³ ç åêñ-

ïëóàòàö³¿ ÷åðåç áðàê äåòàëåé,

çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì»,— ñêà-

çàâ Â³êòîð Àòëàñ.

íîâèíè

Ð²ÂÍÎ 75 ðîê³â òîìó ó Êèºâ³ áóëà
ââåäåíà â åêñïëóàòàö³þ Äí³ïðîâ-
ñüêà âîäîïðîâ³äíà ñòàíö³ÿ, ÿêà
äîâãèé ÷àñ áóëà ïðàêòè÷íî ºäè-
íèì ïîòóæíèì äæåðåëîì ïèòíî¿
âîäè â ì³ñò³. Çàðàç îá’ºêò çàáåç-
ïå÷óº ïèòíîþ âîäîþ ôàêòè÷íî
âñþ ï³âí³÷íó ÷àñòèíó ïðàâîáå-
ðåææÿ ñòîëèö³. Îäíàê âñå îáëàä-
íàííÿ âæå òåõí³÷íî çàñòàð³ëå òà
äàâíî ïîòðåáóâàëî îíîâëåííÿ.
Òîæ ðåêîíñòðóêö³ÿ íàñîñíî¿ ñòàí-
ö³¿ ïåðåäáà÷åíà ó ñï³âïðàö³ ç³ Ñâ³-
òîâèì áàíêîì. «Ïðîòÿãîì íàé-
áëèæ÷èõ äâîõ ì³ñÿö³â áóäóòü ïðî-

âåäåí³ òåíäåðí³ ïðîöåäóðè ïî òåõ-
íîëîã³¿, ÿêó âèçíà÷àº Ñâ³òîâèé
áàíê, òà îáðàíî ³ç ºâðîïåéñüêèõ
îðãàí³çàö³é ãåíåðàëüíîãî ï³äðÿä-
íèêà, ÿêèé ³ áóäå çàéìàòèñÿ ðå-
êîíñòðóêö³ºþ öèõ îá’ºêò³â»,— çà-
çíà÷èâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÏÀÒ
«ÀÊ «Êè¿ââîäîêîíàë» Àíäð³é Á³-
ëèê.

Îêð³ì ö³º¿ ñòàíö³¿, ìîäåðí³-
çóþòü òà ðåêîíñòðóþþòü ùå òðè
îá’ºêòè: âîäîïðîâ³äí³ ï³äâèùó-
âàëüí³ íàñîñí³ ñòàíö³¿, åíåðãî-
ãîñïîäàðñòâà âîäîïðîâ³äíî¿ íà-
ñîñíî¿ ñòàíö³¿ «Êðóòîã³ðíà» ³ç çà-

ì³íîþ åëåêòðîîáëàäíàííÿ ïî âóë.
Êðóòîã³ðí³é, 12-â, íàñîñíî¿ ñòàí-
ö³¿ òðåòüîãî ï³äéîìó Äåñíÿíñüêî¿
âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿. «Â ðåçóëü-
òàò³ «Êè¿ââîäîêàíàë» ñêîðîòèòü
ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿
ïðèáëèçíî íà 60-80 ÌÂò íà äîáó,
öå áëèçüêî 6 % â³ä çàãàëüíîãî ñïî-
æèâàííÿ îá’ºêò³â ï³äïðèºìñòâà»,—
íàãîëîøóº ïàí Á³ëèê.

Ðåàë³çîâóâàòèìóòü ïðîåêòè ï³â-
òîðà ðîêó, âèòðàòÿòü — 11 ìëðä
äîëàð³â. Ïîêðèòòÿ âèòðàò çä³éñíþ-
âàòèìóòü çà ðàõóíîê ³íâåñòèö³é-
íî¿ ñêëàäîâî¿ â òàðèô³ íà ïîñëó-
ãè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâå-
äåííÿ.

Âñòàíîâëåííÿ åíåðãîçáåð³ãà-
þ÷îãî îáëàäíàííÿ òà íàñîñ³â ÷àñ-
òîòíîãî ðåãóëþâàííÿ ëèøå íà
Äí³ïðîâñüê³é ñòàíö³¿ äîçâîëèòü
åêîíîìèòè 20-30 % åíåðãîðåñóð-
ñ³â. Ïðî öå ï³ä ÷àñ îãëÿäó îá’ºê-
òà çàÿâèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ. Ïîñà-
äîâåöü äîäàâ: ïîòð³áíî íå ëèøå
çìåíøóâàòè åíåðãîçàòðàòè, à é
ñêîðî÷óâàòè ñïîæèâàííÿ âîäè
íàñåëåííÿì. Àäæå íèí³ â ðîçðà-
õóíêó íà îäíó ëþäèíó öåé ïîêàç-
íèê â ðàçè á³ëüøèé â³ä ºâðîïåé-
ñüêîãî.

«Ìè ïîâèíí³ íå ëèøå çìåíøè-
òè ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿, à é ñàìå
ñïîæèâàííÿ âîäè. ² âæå áàãàòî çà-
õîä³â ÊÌÄÀ áóëè ïðèéíÿò³, à «Êè-
¿ââîäîêàíàë» îòðèìàâ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ç öüîãî ïðèâîäó»,— çàçíà-
÷èâ ²ãîð Í³êîíîâ. Âîäíî÷àñ ³ ìåø-
êàíö³â ì³ñòà ïîñàäîâö³ ïðîñÿòü
â³äïîâ³äàëüí³øå ñòàâèòèñÿ äî ñïî-
æèâàííÿ ðåñóðñ³â,òèì ïà÷å â óìî-
âàõ, êîëè äåðæàâà çìóøåíà æîðñò-
êî åêîíîìèòè.

Îêð³ì òîãî, çà ñëîâàìè ²ãîðÿ
Í³êîíîâà íà ðîçãëÿä³ âæå çíàõî-
äèòüñÿ ïðîãðàìà ³ç çàì³íè õëîðó
ïðè çíåçàðàæåíí³ âîäè íà á³ëüø
åêîëîã³÷í³ êîìïîíåíòè. «Öå òàê
çâàí³ ã³ïîõëîðèäí³ ñòàíö³¿. Ö³ ðå-
àãåíòè á³ëüø áåçïå÷í³ äëÿ çäî-
ðîâ’ÿ ëþäèíè ³ íàáàãàòî êðàùå
î÷èùóþòü âîäó. Ïî÷íåìî çàïðî-
âàäæóâàòè ö³ òåõíîëîã³¿ âæå ó 
2015-ìó ðîö³»,— çàçíà÷èâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ðàçîì ç òèì «Êè¿ââîäîêàíàë»
ïðåçåíòóâàâ ñïåöòåõí³êó, ÿêà áó-
ëà çàêóïëåíà öüîãî ðîêó çã³äíî ç ³í-
âåñòèö³éíîþ ïðîãðàìîþ. Ñåðåä
íèõ ³ óí³êàëüí³ àâàð³éíî-â³äíîâ-
ëþâàëüí³ ìàøèíè, ÿê³ äîçâîëÿþòü
îäíî÷àñíî âèêîíóâàòè ôóíêö³þ
ï’ÿòè «ñòàðèõ» àâò³âîê �

Ó ñï³âïðàö³ ç³ Ñâ³òîâèì áàíêîì ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââî-
äîêàíàë» ïðîòÿãîì ï³âòîðà ðîêó ìîäåðí³çóº íèçêó
îá’ºêò³â, ùî ñóòòºâî äîçâîëèòü çíèçèòè ê³ëüê³ñòü
ñïîæèòî¿ åëåêòðîåíåðã³¿. Íàéá³ëüø ìàñøòàáíèé —
ðåêîíñòðóêö³ÿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ ïåðøîãî ï³äéîìó
Äí³ïðîâñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿, ÿêà çàáåçïå-
÷óº êèÿí âîäîþ ç 1939 ðîêó. Ðàçîì ç òèì ³ ìåø-
êàíö³â ì³ñòà ïðîñÿòü ñïîæèâàòè ðåñóðñè â³äïîâ³-
äàëüíî.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Âñòàíîâëåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷îãî îáëàäíàííÿ òà íàñîñ³â ÷àñòîòíîãî ðåãóëþâàííÿ ëèøå íà Äí³ïðîâñüê³é ñòàíö³¿ äîçâîëèòü åêîíîìèòè 20-30 % åíåðãîðåñóðñ³â, çàÿâèâ ï³ä
÷àñ îãëÿäó îá`ºêòà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
За�інчення	додат�	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	№361/361	від	13	листопада	2014

ро�,	надр�овано�о	в	№125	(1395)	за	23	�рдня

Додато��1

до�Поряд���розроблення,�затвердження�та�ви�онання�

місь�их�цільових�про�рам���м.�Києві

ПАСПОРТ
(загальна характеристика програми)

________________________________________
(назва програми)

Заплановані бюджетні асигнування
на ____ рік з урахуванням змін

Проведені видатки за звітний період Відхилення

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

№
з/п

За!
хід

Відпо!
відаль!
ний
вико!
навець

Термін
вико!
нання

Планові обсяги фінансування 
на ____ рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування 
за звітний період, тис. грн.

Стан
вико!
нання
заходів
(результа!
тивні по!
казники
вико!
нання
програ!
ми)

Усього у тому числі: Усього у тому числі:

держав!
ний
бюджет

бюджет
м.
Києва

кошти
небюд!
жетних
джерел

держав!
ний
бюджет

бюджет
м.
Києва

кошти
небюд!
жетних
джерел

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми

Роки виконання програми Усього витрат
на виконання
програми

____ рік ____ рік ____ рік ____ рік ____ рік

Обсяг ресурсів, усього

у тому числі:
Державний бюджет

Бюджет м. Києва

Кошти інших джерел

№ з/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи
програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому
числі, за роками:

Очікуваний
результат

____ рік

____ рік

____ рік

1. Ініціатор розроблення програми

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

3. Розробник програми

4. Співрозробники програми

5. Замовник (відповідальний виконавець) програми

6. Учасники (співвиконавці) програми

7. Строк виконання програми

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для
комплексних програм)

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, Всього у тому числі, за роками

рік рік рік

всього, у тому числі:

9.1. коштів державного бюджету

9.2. коштів бюджету м. Києва

9.3. коштів інших джерел

Додато��5

до�Поряд���розроблення,�затвердження�та�ви�онання�

місь�их�цільових�про�рам���м.�Києві

Пояснювальна записка
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання

____________________________________

(назва�місь�ої�цільової�про�рами)

��_________________(звітний�період)

1.�Оцін�а�ефе�тивності�ви�онання

На�основі�аналіз���іль�існих�та�я�існих�по�азни�ів,�що�дося�н�ті�в�рез�льтаті�ви�онання�зав-

дань�і�заходів���звітном��році,�дається�оцін�а�ефе�тивності�ви�онання�про�рами.

2.�Пропозиції�щодо�забезпечення�подальшо�о�ви�онання

Наводяться�пропозиції�щодо�забезпечення�подальшо�о�ви�онання�про�рами�та���разі�потре-

би�щодо��ори��вання�завдань�та�заходів.

Замовни��(відповідальний�ви�онавець)

_____________� __________� ____________________

(посада)� (підпис)� (ініціали�та�прізвище)

Додато��2

до�Поряд���розроблення,�затвердження�та�ви�онання�

місь�их�цільових�про�рам���м.�Києві

Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми
________________________________________

(назва програми)

Додато��3

до�Поряд���розроблення,�затвердження�та�ви�онання�

місь�их�цільових�про�рам���м.�Києві

Ресурсне забезпечення міської цільової програми
________________________________________

(назва програми)
тис.��рн.

Додато��4

до�Поряд���розроблення,�затвердження�та�ви�онання�

місь�их�цільових�про�рам���м.�Києві

Інформація про виконання програми за ____________________(звітний період)
1.__________________________________________________

(наймен�вання��оловно�о�розпорядни�а�бюджетних��оштів)

2.__________________________________________________

(наймен�вання�відповідально�о�ви�онавця�про�рами)

3.____________________________________________________________________________________

(наймен�вання�про�рами,�дата�і�номер�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�її�затвердження)

4.�Аналіз�ви�онання�за�видат�ами�в�цілом��за�про�рамою:

тис.��рн.

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці площею 0,26 га 

на вул. Олеся Гончара, 5 — 7 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 379/379 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра?

їні», постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2005 та з метою раціонального викорис?
тання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці

площею�0,26��а�на�в�л.�Олеся�Гончара,�5 —�7

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�на�період�до�2015�ро���(рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�«Про�продовження�чинності�Про-

�рами�розвит���зеленої�зони�м.�Києва�та��он-

цепції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста�(таблиця�2)�«Озеленені

території�за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,

що�відповідають�тополо�ічним�озна�ам�та�пла-

н�вальним�вимо�ам»),�додавши�с�вер�з�ідно�з

п�н�том�1�цьо�о�рішення�до�перелі���с�верів

Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�«Хрещати�».

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

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

тань�е�оло�ічної�політи�и�і�на�постійн���омісію

Київради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін 
до Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік, 
затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 04.02.2014 № 5/10151
Рішення Київської міської ради № 277/277 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра?
їні», частини вісімнадцятої статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 14 липня 2011 року № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�зміни�до�Про�рами�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2014�рі�,

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

від�04.02.2014�№ 5/10151,�а�саме:
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— додато��3�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінан-

с�вання��апітальних�в�ладень»�ви�ласти�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

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

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

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради

Про затвердження договору між Київською міською радою 
та Підгірцівською сільською радою Обухівського району 

Київської області
Рішення Київської міської ради № 359/359 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 101 та 107 Бюджетного кодексу України, підпункту 6.2.1 пунк?
ту 6 та підпункту 17.1 рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на
2014 рік» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�до�овір�про�виділення�та�ви-

�ористання�с�бвенції,���ладений�29�вересня

2014�ро���між�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�осо-

бі�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�Клич�а�Віталія

Володимировича�з�однієї�сторони�та�Під�ірців-

сь�ою�сільсь�ою�радою�Об�хівсь�о�о�район�

Київсь�ої�області�в�особі�Під�ірцівсь�о�о�сіль-

сь�о�о��олови�Колпачева�Оле�сандра�Юрійо-

вича�з�іншої�сторони.

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

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

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.
Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28 травня 2009 року № 546/1602 

«Про придбання вагонів метрополітену»
Рішення Київської міської ради № 523/523 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра?
їні», частини третьої статті 17 Закону України «Про міський електричний транспорт» та з метою підвищення
безпеки, комфортності і культури транспортного обслуговування киян та гостей столиці Київська міська ра?
да

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�п�н�т��1�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�28�травня�2009�ро���№546/1602�«Про

придбання�ва�онів�метрополітен�»�та�і�зміни:

— цифри�«2010 —�2014»�замінити�цифрами

«2010 —�2018».

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

при�форм�ванні�прое�тів�бюджет��міста�Києва

на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и�передбачати��ош-

ти�на�фінанс�вання�зобов’язань�по�фінансо-

вих�лізин�ових�посл��ах.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

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

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

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

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

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

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

транспорт��та�зв’яз��.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок комунальному 

підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення «Спецжитлофонд» в с. Биківня 

у Деснянському районі м. Києва для житлового будівництва 
(малоповерхового — до 4?х наземних поверхів) для учасників

АТО (поранених і членів родин, в яких учасники 
антитерористичної операції загинули при проведенні АТО) 

та для соціально?побутового будівництва
Рішення Київської міської ради № 355/355 від 13 листопада 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе?
мельних ділянок комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення «Спецжитлофонд» в с. Биківня у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер?
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�ді-

ляно���ом�нальном��підприємств��з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�«Спецжитлофонд»�в�с.�Би-

�івня���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товними�площами�2,30��а;�1,16��а;�1,85��а;;

3,15��а;�1,30��а;�1,17��а�(земельні�ділян�и��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва)�в�постійне��орист�вання�для�жит-

лово�о�б�дівництва�(малоповерхово�о —�до�4-

х�наземних�поверхів)�для��часни�ів�АТО�(по-

ранених�і�членів�родин,�в�я�их��часни�и�анти-

терористичної�операції�за�ин�ли�при�прове-

денні�АТО)�та�для�соціально-поб�тово�о�б�дів-

ництва�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-23396).

1.1.�Встановити�термін�розроблення�зазна-

чено�о�прое�т��земле�строю�30�днів�та�затвер-

дження�йо�о�до�01.01.2015.

1.2.�Звільнити�КП�«Спецжитлофонд»�від�спла-

ти�ста�відсот�ів�відновної�вартості�за�знесен-

ня�зелених�насаджень,�визначеної���встанов-

леном��поряд���а�том�обстеження�зелених�на-

саджень,�що�підля�ають�видаленню.

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

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про утворення комісії з питань розгляду заяв про надання 
житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів

війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, 
підпорядкованих Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 381/381 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Мініс?

трів України від 31 січня 2007 року № 76 «Про затвердження Порядку утворення спеціалізованого будинку для
ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання житлових приміщень у такому будин?
ку та Типового положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого ві?
ку та інвалідів», з метою забезпечення права осіб, які потребують соціального захисту на отримання соціаль?
ного житла, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Утворити��омісію�з�питань�роз�ляд��заяв

про�надання�житлових�приміщень���спеціалі-

зованих�б�дин�ах�для�ветеранів�війни�та�пра-

ці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів,�підпо-

ряд�ованих�Департамент��соціальної�політи�и

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

2.�Взяти�до��ва�и,�що�надання�житлових�при-

міщень���спеціалізованих�б�дин�ах�для�ветера-

нів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та

Про розгляд та затвердження або погодження 
інвестиційних програм, які враховуються 

при формуванні тарифів на окремі види послуг
Рішення Київської міської ради № 368/368 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України «Про ці?
ни і ціноутворення» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�роз-

�лядати�та�по�одж�вати�або�затвердж�вати�інвес-

тиційні�про�рами,�я�і�врахов�ються�при�форм�-

ванні�та�встановленні�ви�онавчим�ор�аном�Ки-

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

ною�адміністрацією)�в�межах�ф�н�цій�ор�ан��міс-

цево�о�самовряд�вання�та�місцево�о�ор�ан��ви-

�онавчої�влади�тарифів�на�о�ремі�види�посл��.

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

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

ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�

та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�транспорт��та�зв’яз��.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВОБЛЕНЕРГО» для експлуатації 
та обслуговування об’єктів електроенергетики 

на вул. Стеценка, 1?а у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 413/413 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 93, 123, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що?
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ

АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВОБЛЕНЕР-

ГО»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�об’є�-

тів�еле�троенер�ети�и�на�в�л.�Стецен�а,�1-а��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�промисловості,�транспорт�,

зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та�іншо�о�при-

значення,�заява�ДЦ�від�17.07.2014�№ 01037-

000141488-014,�справа�Д-6064).

2.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КИЇВОБЛЕНЕРГО»,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в��орот�о-

стро�ов��оренд��на�5�ро�ів�земельн��ділян��

площею� 5,3634� �а� (�адастровий� номер

8000000000:88:013:0002)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�об’є�тів�еле�троенер�ети�и�на

в�л.�Стецен�а,�1-а���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва.

3.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВОБЛЕНЕРГО»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,�для���ладання�до�овор��оренди

земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в

поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�ра-

їни.

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Київсь�ої�місь�ої�санітарно-епідеміоло�ічної

станції�від�03.04.2012�№ 1920,�Державно�о

�правління�охорони�нав�олишньо�о�природно-

�о�середовища�в�м.�Києві�від�21.12.2012�№ 05-

08/8040,�Головно�о��правління�Держзема�ент-

ства���м.�Києві�від�31.07.2013�№ 2695,�Голов-

но�о��правління�охорони���льт�рної�спадщи-

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

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

04.10.2011�№ 4748.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�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
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запровадження 

в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової
картки «Картка киянина»

Рішення Київської міської ради № 527/527 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»», враховуючи рішення Київської міської
ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч
киянам» на 2011 — 2015 роки», з метою впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності Ки)
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�17��вітня�2013�ро���№ 104/9161�«Про�за-

провадження�в�місті�Києві�ба�атоф�н�ціональ-

ної�еле�тронної�пласти�ової��арт�и�«Карт�а��и-

янина»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�2�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям,�Департамент��соціальної�політи�и

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

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

снювати�реєстрацію,�видач��та�облі���арто�

«Карт�а��иянина»�о�ремим��ате�оріям��рома-

дян,�я�і�мають�право�на�піль�и,�доплати,�до-

помо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�до-

помо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації).».

Карт�а�«Карт�а��иянина»�видається�за�звер-

ненням��ромадян,�я�і�мають�право�на�піль�и,�до-

плати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�до-

плати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�-

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

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

державної�адміністрації).».

1.2.�П�н�т�6�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«6.�Бан�івсь�им��становам-�часни�ам�прое�-

т��«Карт�а��иянина»�здійснювати�видач���ар-

то��«Карт�а��иянина»�за�зверненням��ромадя-

нам,�я�і�зареєстровані�в�місті�Києві;�здійсню-

ють�тр�дов��діяльність�в�місті�Києві�відповідно

до�за�онодавства�У�раїни;�отрим�ють�дош�іль-

н�,�за�ально-середню�та�вищ��освіт����навчаль-

них�за�ладах�міста�Києва�всіх�рівнів�а�редита-

ції,��рім��ате�орій��ромадян,�зазначених���п�н�-

ті�2�цьо�о�рішення,�а�та�ож�реєстрацію�та�об-

лі��цих��арто�.».

1.3.�Підп�н�т�8.2�п�н�т��8�рішення�ви�ласти

��та�ій�реда�ції:

«8.2.�Забезпечити�облі���арто��«Карт�а��и-

янина»�в�інформаційно-теле�ом�ні�аційній�сис-

темі�«Карт�а��иянина»�Центр��місь�о�о�проце-

син��,�виданих�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями,�Департаментом�со-

ціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�та�бан�івсь�ими��становами-�час-

ни�ами�прое�т��«Карт�а��иянина»�відповідно

до���ладених�до�оворів.».

1.4.�Доповнити�п�н�т�8�рішення�підп�н�том

8.3���та�ій�реда�ції:

«8.3.�Забезпечити�належне�ф�н�ціон�вання

інформаційно-теле�ом�ні�аційної�системи�«Карт-

�а��иянина»�Центр��місь�о�о�процесин���відпо-

відно�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�роз-

поряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).».

1.5.�П�н�т�9�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«9.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

но�з��ом�нальним�підприємством�«Київсь�ий

метрополітен»�та��ом�нальним�підприємством

«Київпастранс»�забезпечити�належне�ф�н�ціо-

н�вання�транспортно�о�додат�а�«Карт�и��и-

янина»�в��становленом��поряд��.».

1.6.�Доповнити�рішення�новими�п�н�тами

10,�11�та�о�о�зміст�:

«10.�Районним�в�місті�Києві�державним�ад-

міністраціям,�Департамент��соціальної�політи-

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

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

�івсь�им��становам-�часни�ам�прое�т��«Карт-

�а��иянина»�забезпечити�ведення�Єдино�о�ре-

єстр���трим�вачів��арто��«Карт�а��иянина»,

створено�о�Департаментом�соціальної�політи-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

11.�Затвердити�Положення�про�єдиний�ре-

єстр��трим�вачів��арто��«Карт�а��иянина»,�що

додається.».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�10-14�рішення�вва-

жати�відповідно�п�н�тами�12-16.

1.7.�Доповнити�рішення�новим�додат�ом,�що

додається.

2.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�ба-

�атоф�н�ціональн��еле�тронн��пласти�ов���арт-

���«Карт�а��иянина»,�затверджено�о�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17��вітня�2013�ро��

№ 104/916,�ви�лавши�йо�о�в�реда�ції,�що�до-

дається.

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

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

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

політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.04.2013�№�104/9161

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09.12.2014�№�527/527)

Положення 
про єдиний реєстр утримувачів карток «Картка киянина»

1.�Єдиний�реєстр��трим�вачів��арто��«Карт�а��иянина»�(далі —�ЄРУ) —�місь�ий�інформацій-

ний�рес�рс���ви�ляді�с���пності�баз�даних,�що�містять�персональн��інформацію�про��ромадян,

я�і�подали�необхідні�до��менти�для�реєстрації,�видачі�та�облі����арт�и�«Карт�а��иянина»�та�є��т-

рим�вачами�та�их��арто�.

2.�Метою�створення�ЄРУ�є�забезпечення�збор�,�переведення�в�еле�тронний�ви�ляд,�облі��,

систематизації,�збереження�інформації,�що�стос�ється�процесів�реєстрації,�видачі�та�облі��

�арто��«Карт�а��иянина»��ромадянам,�я�і�мають�право�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпен-

сації�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенса-

ції�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�і��ромадянам,�я�і�зареєстровані�в�місті�Києві;�здійсню-

ють�тр�дов��діяльність�в�місті�Києві�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�отрим�ють�дош�іль-

н�,�за�альносередню�та�вищ��освіт����навчальних�за�ладах�міста�Києва�всіх�рівнів�а�редитації.

3.�Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпеч�ють�збір,

переведення�в�еле�тронний�ви�ляд,�облі�,�і�систематизацію�інформації,�що�стос�ється�проце-

сів�реєстрації,�видачі�та�облі����арто��«Карт�а��иянина»�по��ромадянах,�я�і�мають�право�на�от-

римання�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�на�до-

дат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви-

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

Бан�івсь�і��станови —��часни�и�прое�т��«Карт�а��иянина»�забезпеч�ють�збір,�переведення

в�еле�тронний�ви�ляд,�облі�,�систематизацію�інформації,�що�стос�ється�процесів�реєстрації,

видачі�та�облі����арто��«Карт�а��иянина»�по��ромадянах,�я�і�зареєстровані�в�місті�Києві,�здійс-

нюють�тр�дов��діяльність�в�місті�Києві�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�отрим�ють�до-

ш�ільн�,�за�ально-середню�та�вищ��освіт����навчальних�за�ладах�міста�Києва�всіх�рівнів�а�ре-

дитації,�та�я�і�не�мають�права�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

Ком�нальне�підприємство�«Головний�інформаційно-обчислювальний�центр»�забезпеч�є�об-

лі��виданих��арто��«Карт�а��иянина»�в�інформаційно-теле�ом�ні�аційній�системі�«Карт�а��и-

янина»�(далі —�ІТС�«Карт�а��иянина»)�Центр��місцево�о�процесин��.

4.�ЄРУ��творюється�в�ІТС�«Карт�а��иянина»�на�базі�ло�ічно�о�з’єднання�між�базами�даних

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�бан�ів —��часни�ів

прое�т��«Карт�а��иянина»�та�розміщ�ється�в�Центрі�місь�о�о�процесин��,�створено�о�на�базі��о-

м�нально�о�підприємства�«Головний�інформаційно-обчислювальний�центр».

5.�До�ЄРУ�в�лючається�та�а�інформація:

за�альні�відомості�про��трим�вача��арт�и�«Карт�а��иянина»�з�зазначенням:�прізвища,�ім’я�та

по�бать�ові;�число,�місяць,�рі��народження;�реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�по-

дат�ів�(�рім�фізичних�осіб,�я�і�через�свої�релі�ійні�пере�онання�відмовляються�від�прийняття

реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�та�офіційно�повідомили�про�це�від-

повідальний��онтролюючий�ор�ан�і�мають�відміт�����паспорті);�адреса�зареєстровано�о�місця

проживання;�ре�візити�паспорта,�піль�ово�о�посвідчення,�а���разі�йо�о�відс�тності�ре�візити�до-

��мента,�що�підтвердж�є�право�на�отримання��арт�и�«Карт�а��иянина»,�інша�інформація�сто-

совно�особи,�за�її�з�одою.

Я�що��ромадянин�має�право�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�о-

нодавства�У�раїни�та�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів

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

ної�адміністрації),�то�до�ЄРУ�в�лючається�зазначена�інформація.

6.�Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�бан�івсь�і��стано-

ви —��часни�и�прое�т��«Карт�а��иянина»:

ор�анізов�ють�збирання,�систематизацію�і�збері�ання�зазначеної���п�н�ті�4�інформації�та�вно-

сять�до�ЄРУ�відповідні��точнення���разі�зміни�та�ої�інформації;

�ер�ючись�«Інстр��цією��орист�вача�автоматизовано�о�робочо�о�місця�реєстрації��ромадян

��за�альномісь�ій�ІТС�«Карт�а��иянина»,�затвердженої���встановленом��поряд��,�вводять�дані

про��ромадян�в�еле�тронном��ви�ляді�в�ЄРУ�та�відповідають�за�цілісність�і�правильність�даних,

що�вводяться;

вед�ть�облі���трим�вачів��арт�и�«Карт�а��иянина»�шляхом�форм�вання�на��ожно�о��трим�-

вача��арт�и�«Карт�а��иянина»�персональної�особової�справи;

надають,�в�частині�своєї��омпетенції,��онс�льтації��трим�вачам��арт�и�«Карт�а��иянина».

7.�Я�що��ромадянин�міста�Києва,�я�ий�є��трим�вачем��арт�и�«Карт�а��иянина»,�наб�ває�пра-

во�на�піль�и�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни�або�наб�ває�право�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,

�омпенсації�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��ом-

пенсації�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�йо�о�особова�справа�передається�бан�івсь�ою��с-

тановою —��часни�ом�прое�т��«Карт�а��иянина»,�я�ою�б�ло�заведено�та���справ�,�до�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�за�місцем�йо�о�реєстрації,�за�вимо�ою�останньої,�з�ме-

тою�а�тивації�соціально�о�додат�а��арт�и�«Карт�а��иянина»�та�внесення�відповідних�змін�до

ЄРУ.

8.�Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�бан�івсь�і��стано-

ви —��часни�и�прое�т��«Карт�а��иянина»�з�дотриманням�вимо��За�он��У�раїни�«Про�інформа-

цію»�мають�право:

отрим�вати�від��ромадян�до��менти,�що�підтвердж�ють�їх�право�на�отримання��арт�и�«Карт-

�а��иянина»;

проводити�перевір���достовірності�поданих�до��ментів;

отрим�вати�відомості�від�ор�анів�державної�влади,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�про

змін��зареєстровано�о�місця�проживання�поза�межами�міста�Києва,�про�звільнення�з�роботи

�ромадян,�я�і�мають�право�на�додат�ові�піль�и�відповідно�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та

від�державних�ор�анів�реєстрації�а�тів�цивільно�о�стан�,�зо�рема�про�осіб,�я�і�померли,�на�па-

перових�та�еле�тронних�носіях�з�питань,�пов’язаних�з�форм�ванням�та�веденням�ЄРУ.

Роз�олошення�отриманої�інформації�про��трим�вачів��арт�и�«Карт�а��иянина»�без�особистої

з�оди��трим�вача�забороняється,��рім�випад�ів,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

9.�Захист�інформації�в�ІТС�«Карт�а��иянина»�забезпеч�ється�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни.

інвалідів,�підпоряд�ованих�Департамент��со-

ціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавній�адміністрації),�здійснюється�з�ідно�з�По-

ряд�ом��творення�спеціалізовано�о�б�дин��

для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похи-

ло�о�ві���та�інвалідів�і�надання�житлових�при-

міщень���та�ом��б�дин��,�затвердженим�по-

становою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�31�січ-

ня�2007�ро���№ 76.

3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

3.1.�Затвердити�посадовий�с�лад��омісії�з

питань�роз�ляд��заяв�про�надання�житлових

приміщень���спеціалізованих�б�дин�ах�для�ве-

теранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві-

���та�інвалідів,�підпоряд�ованих�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�в�лючивши�до�її�с�лад��пред-

ставни�ів��ромадсь�их�об’єднань�та�постійної

�омісії�Київради�з�питань�охорони�здоров’я�та

соціальної�політи�и.

3.2.�Призначити��олов���омісії�з�питань�роз-

�ляд��заяв�про�надання�житлових�приміщень

��спеціалізованих�б�дин�ах�для�ветеранів�вій-

ни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалі-

дів,�підпоряд�ованих�Департамент��соціальної

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції).

3.3.�Затвердити�Положення�про��омісію�з

питань�роз�ляд��заяв�про�надання�житлових

приміщень���спеціалізованих�б�дин�ах�для�ве-

теранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві-

���та�інвалідів,�підпоряд�ованих�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

3.4.�Здійснити�необхідні�ор�анізаційно-пра-

вові�заходи,�пов’язані�зі�забезпеченням�діяль-

ністі��омісії�з�питань�роз�ляд��заяв�про�надан-

ня�житлових�приміщень���спеціалізованих�б�-

дин�ах�для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян

похило�о�ві���та�інвалідів,�підпоряд�ованих�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

ор�ан���иївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

3.5.�Привести�свої�нормативно-правові�а�ти

��відповідність�до�цьо�о�рішення.

4.�Контроль�за�ви�онанням�рішення�по�ласти

на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко
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10.�Громадянин,�інформація�про�я�о�о�міститься�в�ЄРУ,�має�права�та�обов’яз�и,�передбаче-

ні�Констит�цією�У�раїни�та�іншим�за�онодавством�У�раїни���сфері�захист��інформації�та�пер-

сональних�даних.

11.�Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�бан�івсь�і��стано-

ви —��часни�и�прое�т��«Карт�а��иянина»�забезпеч�ють�постійний�моніторин��реєстрації�та�ви-

дачі��арт�и�«Карт�а��иянина».

Київський міський голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.04.2013�№�104/9161

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09.12.2014�№�527/527

Положення про багатофункціональну електронну пластикову картку
«Картка киянина»

1.�За�альні�положення

Це�положення�розроблене�відповідно�до�вимо��за�онів�У�раїни�«Про�місцеве�самовряд�ван-

ня�в�У�раїні»,�«Про�державні�соціальні�стандарти�та�державні�соціальні��арантії»»,�«Про�інфор-

мацію»,�«Про�захист�персональних�даних»,�«Про�платіжні�системи�та�пере�аз��оштів�в�У�раїні»,

інших�нормативно-правових�а�тів�та�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Положення�встановлює�порядо��видачі,�облі���та�припинення�дії�ба�атоф�н�ціональної�еле�-

тронної�пласти�ової��арт�и�«Карт�и��иянина».

У�цьом��положенні�терміни�вживаються�в�та�ом��значенні:

Ба�атоф�н�ціональна�еле�тронна�пласти�ова��арт�а�«Карт�а��иянина» —�це�іменна�ба�ато-

ф�н�ціональна�еле�тронна�пласти�ова��арт�а,�я�а�є�матеріальним�носієм�персональних�даних

�трим�вача��арт�и�і�підтрим�є�додат�и,�пов’язані�з�наданням�і�облі�ом�заходів�соціальної�під-

трим�и�та�інших�інформаційних�сервісів�і�посл��.

Бан�івсь�а��станова —��часни��прое�т��«Карт�а��иянина»,�що�здійснює�вип�с���арто��«Карт-

�а��иянина»,�визначений�в��становленом��поряд��.

Зниж�а —�повне�або�част�ове�звільнення�певних��ате�орій�осіб —��трим�вачів��арто��«Карт-

�а��иянина»�від�оплати�за�товари�чи�отримані�посл��и,�або�надання�додат�ових�посл���(пере-

ва�)�в�рам�ах�реалізації�прое�т��«Карт�а��иянина».

Додат�и��арт�и�«Карт�а��иянина» —�дані�на��артці�з�певною�стр��т�рою,�орієнтованою�на�їх

ви�ористання��он�ретною�автоматизованою�системою�або�системами.

Єдиний�реєстр��трим�вачів��арто��«Карт�а��иянина»�(далі —�ЄРУ) —�місь�ий�інформаційний

рес�рс���ви�ляді�с���пності�баз�даних,�що�містять�персональн��інформацію�про��ромадян,�я�і

подали�необхідні�до��менти�для�реєстрації,�видачі�та�облі����арт�и�«Карт�а��иянина»�та�є��т-

рим�вачами�та�их��арто�.

Заява —�до��мент�на�паперовом��носії�і�йо�о�еле�тронний�анало�,�що�містить�волевиявлен-

ня��ромадянина�на�отримання��арт�и�«Карт�а��иянина»,�персональні�дані�і�з�од��на�їх�оброб��

відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

Інформаційно-теле�ом�ні�аційна�система�«Карт�а��иянина»�(далі —�ІТС�«Карт�а��иянина») —

с���пність�ор�анізаційних�і�технічних�засобів�для�збереження�та�оброб�и�інформації�з�метою

забезпечення�завдань�та�ф�н�цій�поб�дови�системи�«Карт�а��иянина».

П�н�т�оформлення�та�видачі��арто��«Карт�а��иянина» —�Департамент�соціальної�політи�и�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районні�в�міс-

ті�Києві�державні�адміністрації,�бан�івсь�і��станови —��часни�и�прое�т��«Карт�а��иянина».

Соціальний�номер —�облі�овий�номер�запис��про�особ�,�що�ідентифі��є�її�в�ЄРУ.

Соціальний�рах�но� —�це�поточний�рах�но����національній�валюті��трим�вача��арт�и�«Карт-

�а��иянина»,�від�ритий�бан�івсь�ою��становою —��часни�ом�прое�т��«Карт�а��иянина»�для�за-

рах�вання��рошової�допомо�и�з�державно�о�і�місцево�о�бюджетів�та�іншої��рошової�допомо�и.

Утрим�вач��арт�и�«Карт�а��иянина» —��ромадянин,�я�ий�отримав��арт���«Карт�а��иянина»��

встановленом��поряд��.

Центр�місь�о�о�процесин�� —�про�рамно-апаратний��омпле�с�ІТС�«Карт�а��иянина»,�за�до-

помо�ою�я�о�о�здійснюються�транса�ції,�відб�вається�облі��піль��та�посл��,�форм�вання�звіт-

ності,�забезпеч�ється�збір�інформації�про�облі��піль�,�доплат,�допомо�,��омпенсацій,�знижо�,

цільової�адресної�допомо�и�та�інших�заходів�соціальної�підтрим�и�та�надається�можливість�об-

мін��інформацією�між��часни�ами�прое�т��«Карт�а��иянина»�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни.

2.�Мета�та�основні�завдання�ІТС�«Карт�а��иянина»

2.1.�Метою�створення�ІТС�«Карт�а��иянина»�є:

2.1.1.�Підвищення�я�ості�та�ефе�тивності�надання�соціальних�посл���населенню�міста�Києва.

2.1.2.�Створення�та�реалізація�прозоро�о�й�ефе�тивно�о�механізм��надання�меш�анцям�міс-

та�Києва�піль�,�доплат,�допомо�,��омпенсацій,�знижо�,�цільової�адресної�допомо�и�та�інших�за-

ходів�соціальної�підтрим�и�тощо.

2.1.3.�Персоніфі�ований�облі��наданих�заходів�підтрим�и.

2.1.4.�Оптимізація�витрат�та�централізований��онтроль�над�цільовим�ви�ористанням�бюджет-

них��оштів,�що�виділяються�на�соціальні�цілі.

2.1.5.�Можливість�аналіз�,�про�ноз�вання�та�план�вання�бюджетних�видат�ів�та�заходів�со-

ціальної�політи�и.

2.2.�Основні�завдання�ІТС�«Карт�а��иянина»:

2.2.1.�Упоряд��вання�та�облі��надання��трим�вачам��арто��«Карт�а��иянина»�піль�,�доплат,

допомо�,��омпенсацій,�знижо�,�цільової�адресної�допомо�и�та�інших�заходів�соціальної�підтрим-

�и.

2.2.2.�Підтвердження�права��трим�вачів��арто��«Карт�а��иянина»�на�отримання�певних�видів

соціальної�допомо�и.

2.2.3.�Форм�вання�та�надання�періодичної�статистичної�звітності�реалізації�прое�т��«Карт�а

�иянина»���встановленом��поряд��.

2.3.�Ви�ористання��арт�и�«Карт�а��иянина»�надає�можливість:

2.3.1.�Ідентифі��вати��трим�вача��арт�и�«Карт�а��иянина».

2.3.2.�Отримати�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації,�зниж�и,�цільов��адресн��допомо��

та�інші�заходи�соціальної�підтрим�и.

2.3.3.�Забезпечити�облі��проїзд����місь�ом��пасажирсь�ом��транспорті,�я�ий�працює���зви-

чайном��режимі�р�х�.

2.3.4.�Обсл��ов�вання�в�лі��вально-профіла�тичних��становах,�отримання�медичних�посл��

та�інше.

2.3.5.�Здійснити�оплат��житлово-�ом�нальних�посл��.

2.3.6.�Здійснити�зарах�вання�на�соціальні�бан�івсь�і�рах�н�и,�пов’язані�з�платіжними�додат-

�ами�соціальної��арти,�дотацій,�пенсій,�допомо�и�і�інших��рошових�виплат,�зняття��отів�и�з�бан-

�івсь�их�рах�н�ів,�реалізація�без�отів�ової�оплати�за�товари�і�посл��и,�зо�рема�із�забезпечен-

ням�ф�н�ції��онтролю�адресності�витрачання�цільових�соціальних�дотацій,�і�інших�операцій,�до-

ст�пних�для�ви�онання�(за�бажанням��трим�вача�«Карт�и��иянина»).

2.3.7.�Здійснити�занесення�та�збері�ання�на��артці�антропометричних�та�амб�латорних�да-

них�(напри�лад,��р�па��рові,�медичні�препарати,�що�ви�ли�ають�алер�ічні�реа�ції,�тощо�за�ба-

жанням��трим�вача),�іншої�інформації,�напри�лад,�медично�о�страх�вання,�про�рам�лояльності

тощо�(за�бажанням��трим�вача��арт�и�«Карт�а��иянина»).

3.�Зміст�і�стат�с��арт�и�«Карт�а��иянина»

3.1.�Карт�а�«Карт�а��иянина»�має�містити�та�і�обов’яз�ові�додат�и:

3.1.1.�Ідентифі�аційний�додато�,�що�в�лючає:

ідентифі�аційні�дані��арт�и�(номер�та�серію��арт�и,��од��станови,�я�а�видала��арт��);

персональні�дані��трим�вача��арт�и�(прізвище,�ім’я,�по�бать�ові,�соціальний�номер).

3.1.2.�Соціальний�додато�,�що�в�лючає:

інформацію�про�перелі��піль�,�доплат,�допомо�,��омпенсацій�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни,�та�додат�ових�піль�,�доплат,�допомо�,��омпенсацій�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції);

інформацію�про�діяльність��трим�вача��арт�и�(тр�дова�діяльність,�навчання,�тощо).

3.1.3.�Транспортний�додато�,�що�в�лючає:

інформацію�про�проїзд���місь�ом��пасажирсь�ом��транспорті,�я�ий�працює���звичайном��ре-

жимі�р�х�.

3.1.4.�Платіжний�додато�,�що�в�лючає:

без�отів�ові�платежі�та�зняття��отів�и;

адресні,�цільові,��омпенсаційні�та�інші�соціальні�виплати�(за�бажанням��трим�вача��арт�и

«Карт�а��иянина»).

3.2.�Карт�а�«Карт�а��иянина»�передбачає�під�лючення�інших�додат�ів,�за�рез�льтатами�їх�ре-

алізації�(за�бажанням��трим�вача��арт�и�«Карт�а��иянина»):

Ком�нальний�додато� —�надання�та�облі��піль��та�с�бсидій�при�оплаті�житлово-�ом�нальних

посл��.

Бан�івсь�ий�додато� —�надання�та�облі��повно�о�спе�тра�бан�івсь�их�посл��.

Медичний�додато� —�надання�та�облі��повно�о�спе�тра�медичних�посл��,�в�том��числі�медич-

но�о�страх�вання.

Тор�овий�додато� —�надання�та�облі��знижо��в�роздрібних�тор�ово-сервісних�підприємствах,

апте�ах,�медичних��становах,�за�ладах���льт�ри�тощо.

Освітній�додато� —�форм�вання�еле�тронно�о�середовища�взаємодії�бать�ів,�інфрастр��т�-

ри�міста,�навчальних�за�ладів�для�забезпечення�інтересів��чнів���навчальних�за�ладах�міста�Ки-

єва�I-IV�рівня�а�редитації.

Інші�додат�и.

4.�Порядо��видачі,�обі���та�припинення�дії��арт�и�«Карт�а��иянина»

4.1.�Порядо��видачі��арт�и�«Карт�а��иянина».

4.1.1.�Для�отримання��арт�и�«Карт�а��иянина»�та�від�риття�поточно�о�соціально�о�рах�н��

�арт�и�«Карт�а��иянина»�бан�івсь�ою��становою —��часни�ом�прое�т��«Карт�а��иянина»��ро-

мадянин,�я�ий�має�право�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�подає�районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям�або�Департамент��соціальної�по-

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

місцем�своєї�реєстрації�заяв�.

Заявни��під�час�подання�заяви�пред’являє�паспорт��ромадянина�У�раїни,�реєстраційний�но-

мер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�(�рім�фізичних�осіб,�я�і�через�свої�релі�ійні�пере�онан-

ня�відмовляються�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�та

офіційно�повідомили�про�це�відповідальний��онтролюючий�ор�ан�і�мають�відміт�����паспорті),

посвідчення,�що�дає�право�на�піль��,�та�фото�рафію�(3x4�або�4x6).

Громадяни,�я�і�відповідно�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�мають�право�на�безоплатний�про-

їзд���місь�ом��пасажирсь�ом��транспорті,�я�ий�працює���звичайном��режимі�р�х�,�в�зв’яз���з

ви�онанням�ними�сл�жбових�обов’яз�ів,�ви�лючно�на�підставі��арт�и�«Карт�а��иянина»,�але�не

мають�зареєстровано�о�місця�проживання�в�місті�Києві,�подають�вищезазначений�па�ет�до��-

ментів�до�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Громадянин,�я�ий�з�об’є�тивних�причин�не�може�самостійно�зверн�тись�до�п�н�т��оформлен-

ня��арт�и�«Карт�а��иянина»,�може�подати�до��менти�та�заяв��через�сво�о��повноважено�о�пред-

ставни�а.�Уповноважений�представни��пред’являє�паспорт,�паспорт��ромадянина�У�раїни,�що

бажає�оформити��арт���«Карт�а��иянина»,�та�до��мент,�що�підтвердж�є�йо�о�повноваження�я�

представни�а.

Громадяни,�я�і�мають�право�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�о-

нодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�звертаються�ви�лючно�до��правлінь�праці�та�соціально�о�захист��населення

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�за�місцем�реєстрації,�або�до�Департамент��со-

ціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

Громадянин,�я�ий�не�має�права�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів

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

ної�адміністрації),�подає�заяв��до�бан�івсь�ої��станови —��часни�а�прое�т��«Карт�а��иянина»,

іншо�о�п�н�т��оформлення�та�видачі��арто��«Карт�а��иянина»,�визначено�о�я��та�о�о,���вста-

новленом��поряд��.�Перелі��до��ментів�для�отримання��арт�и�«Карт�а��иянина»�визначається

бан�івсь�ою��становою —��часни�ом�прое�т��«Карт�а��иянина»,�іншим�п�н�том�оформлення�та

видачі��арто��«Карт�и��иянина»,�визначено�о�я��та�о�о,���встановленом��поряд��,�і�в�лючає��о-

пію�паспорта,��опію�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�(�рім�фізичних

осіб,�я�і�через�свої�релі�ійні�пере�онання�відмовляються�від�прийняття�реєстраційно�о�номера

облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�та�офіційно�повідомили�про�це�відповідальний��онтролю-

ючий�ор�ан�і�мають�відміт�����паспорті),�з�пред’явленням�ори�іналів,�та�до��ментів,�підтвер-

дж�ючих�право�на�отримання��арт�и�«Карт�а��иянина».

У�разі�зміни�зареєстровано�о�місця�проживання�поза�межами�міста�Києва��ромадянин�зо-

бов’язаний�повідомити��повноважений�ор�ан�за�місцем�отримання��арт�и�«Карт�а��иянина».

У�разі�звільнення�з�роботи�працівни�а,�я�ом��видана��арт�а�«Карт�а��иянина»�для�забезпе-

чення�йо�о�права�безоплатно�о�проїзд����місь�ом��пасажирсь�ом��транспорті,�я�ий�працює��

звичайном��режимі�р�х�,�в�зв’яз���з�ви�онанням�сл�жбових�обов’яз�ів,��ерівни��підприємства,

�станови,�ор�анізації�протя�ом�одно�о�робочо�о�дня�має�повідомити�про�це�листом�районн��в

місті�Києві�державн��адміністрацію.

Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�бан�івсь�і��станови —

�часни�и�прое�т��«Карт�а��иянина»�на�підставі�заяви��трим�вача��арт�и�«Карт�а��иянина»,�або

відомостей�від�ор�анів�державної�влади,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�про�змін�
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зареєстровано�о�місця�проживання�поза�межами�міста�Києва,�про�звільнення�з�роботи��ро-

мадян,�я�і�мають�право�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�про�втрат��права�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відпо-

відно�до�за�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�від-

повідно�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�отриманих�відомостей�від�державних�ор�анів�ре-

єстрації�а�тів�цивільно�о�стан��вносять�відповідні�зміни�в�йо�о�персональн��особов��спра-

в��та�бло��ють�соціальний�додато���арт�и�«Карт�а��иянина»,�а���разі�смерті��трим�вача

бло��ють��арт���«Карт�а��иянина»�в�цілом�.

4.1.2.�Підставою�для�відмови���видачі��арт�и�«Карт�а��иянина»�є�надання�неповно�о�па-

�ет��до��ментів,�визначено�о�абзацом�др��им�підп�н�т��4.1.1�п�н�т��4.1�розділ��4�цьо�о

положення.

4.1.3.�Видача��арто��«Карт�а��иянина»�здійснюється�без�оштовно�в�п�н�ті�оформлення

та�видачі��арто��«Карт�а��иянина»�протя�ом�ЗО�днів�з�дня�подання�заяви.

4.1.4.�У�випад���втрати,��радіж�и,�механічно�о�пош�одження��арт�и�«Карт�а��иянина»�її

�трим�вач�може�зверн�тися�за�місцем�видачі��арт�и�«Карт�а��иянина»�із�заявою�на�ви�о-

товлення�нової��арт�и.

4.1.5.�При�зміні�персональних�даних��трим�вача��арт�и�«Карт�а��иянина»,�я�і�не�відоб-

ражаються�на��артці,��трим�вач���арт�и�необхідно�подати�заяв��до�п�н�т��видачі�та�оформ-

лення��арт�и�«Карт�а��иянина»�для�внесення�відповідних�змін.�Ви�отовлення�нової��арт�и

«Карт�а��иянина»�в�цьом��випад���є�необов’яз�овим.

4.2.�Порядо��обі����арт�и�«Карт�а��иянина»:

4.2.1. Надання�посл���з�ви�ористанням��арт�и�«Карт�а��иянина»�здійснюється�з�ідно�з

розміщеними�на�ній�додат�ами.

4.2.2.�Отримання��орист�вачем�зниж�и�з�ви�ористанням��арт�и�«Карт�а��иянина»�із�вста-

новленими�на�ній�додат�ами�здійснюється�із�застос�ванням�термінально�о�обладнання,

я�е�розміщ�ється���центрах�(п�н�тах)�надання�зниж�и.

4.2.3.�Карт�а�«Карт�а��иянина»�збері�ається�її��трим�вачем�і�не�може�б�ти�ви�ористана

для�отримання�знижо��іншими�особами.

4.2.4.�У�разі�я�що��орист�вач�є�інвалідом,�обмежено�дієздатною,�недієздатною�особою

і�не�може�с�ористатися�своїм�правом�на�отримання�піль�,�доплат,�допомо�,��омпенсацій,

знижо�,�цільової�адресної�допомо�и�та�інших�заходів�соціальної�допомо�и�з�ви�ористан-

ням��арт�и�«Карт�а��иянина»,�то�в�йо�о�інтересах�і�від�йо�о�імені�мож�ть�діяти�за�онні�пред-

ставни�и�зазначеної�особи,�або�інші�особи�на�підставі�довіреності,�оформленої�відповідно

до�за�онодавства�У�раїни.�Довіреність�не�дає�права�на�піль�овий�проїзд���місь�ом��паса-

жирсь�ом��транспорті.

4.2.5.�Правила��орист�вання��арт�ою�«Карт�а��иянина»���місь�ом��пасажирсь�ом��транс-

порті,�я�ий�працює���звичайном��режимі�р�х�,�в�аптечних�та�тор�овельних�мережах,�бан-

�івсь�их��становах�тощо�визначаються�відповідними��часни�ами�прое�т��«Карт�а��ияни-

на».

4.3.�Порядо��припинення�дії��арт�и�«Карт�а��иянина»:

4.3.1. Дія��арт�и�«Карт�а��иянина»�припиняється���випад�ах:�втрати��арт�и�її��трим�ва-

чем;

механічно�о�пош�одження��арт�и;

за�інчення�термін��дії��арт�и;

зміни�персональних�даних��трим�вача��арт�и,�що�відображені�на��артці; ;

смерті��трим�вача��арт�и;

за�бажанням��трим�вача��арт�и.

4.3.2.�У�випад���втрати�або��радіж�и��арт�и�«Карт�а��иянина»�здійснюється�бло��вання

цієї��арт�и�за�телефоном,�в�азаним�на��артці,�або�безпосередньо�в�п�н�ті�оформлення�та

видачі��арт�и�«Карт�а��иянина».

4.3.3.�У�разі�бло��вання��арт�и�«Карт�а��иянина»���зв’яз���з�втратою�або�ви�раденням

вона�не�підля�ає�розбло��ванню.�В�та�ом��випад���здійснюється�ви�отовлення�нової��арт-

�и.

4.3.4.�При�бло��ванні��арт�и�«Карт�а��иянина»�одночасно�здійснюється�бло��вання�всіх

додат�ів,��рім�бан�івсь�о�о�додат�а.

4.3.5.�У�разі�виявлення�фа�тів�неправомірно�о�ви�ористання�особою��арт�и�«Карт�а��и-

янина»�с�ладається�а�т�та�здійснюється�бло��вання�відповідних�додат�ів��арт�и.

4.3.6.�Після�за�інчення�термін��дії�пласти�ової��арт�и�«Карт�а��иянина»�її��трим�вач�мо-

же�зверн�тись�із�заявою�про�ви�отовлення�нової��арт�и.

4.3.7.�У�разі�с�ас�вання�піль�и�бло��ється�соціальний�додато��з�правом�розбло��вання

��разі�поновлення�піль�и.
Київський міський голова В. Кличко

1.�Припинити�місь�ий�на��ово-пра�тичний

меди�о-біоло�ічний�центр�«Інформотерапія»

шляхом�перетворення�йо�о�в��ом�нальне�під-

приємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�«КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС».

2.�Встановити,�що��ом�нальне�підприємство

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«КИЇВСОЦ-

МЕДСЕРВІС»�є�правонаст�пни�ом�майна,�всіх

прав�та�обов’яз�ів�місь�о�о�на��ово-пра�тич-

но�о�меди�о-біоло�ічно�о�центр��«Інформоте-

рапія»,�я�ий�припиняється�відповідно�до�п�н�-

т��1�цьо�о�рішення.

3.�Встановити�розмір�стат�тно�о��апітал���о-

м�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�«КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС»�1,00

(одна��ривня)��ривня�за�рах�но���рошово�о

внес���власни�а.

4.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Про утворення Реєстру боргових зобов’язань суб’єктів 
господарювання комунальної власності територіальної громади

міста Києва, дозвіл на залучення яких надано 
Київською міською радою та/або погашення яких повністю 

або частково здійснюється за рахунок коштів 
бюджету міста Києва

Рішення Київської міської ради № 517/517 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, статей 26&28, 60 Закону України «Про місцеве самоврядуван&

ня в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Утворити�Реєстр�бор�ових�зобов’язань

с�б’є�тів��осподарювання��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,

дозвіл�на�зал�чення�я�их�надано�Київсь�ою

місь�ою�радою�та/або�по�ашення�я�их�пов-

ністю�або�част�ово�здійснюється�за�рах�но�

�оштів�бюджет��міста�Києва�(далі —�Реєстр).

2.�Затвердити�порядо��ведення�Реєстр�

бор�ових�зобов’язань�с�б’є�тів��осподарю-

вання��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�дозвіл�на�зал�чення

я�их�надано�Київсь�ою�місь�ою�радою�та/або

по�ашення�я�их�повністю�або�част�ово�здій-

снюється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста

Києва,�що�додається.

3.�Дор�чити�Департамент��фінансів�ви�о-

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

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

ня�Реєстр�.

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

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

тань�з�питань�бюджет��та�соціальнр-е�оно-

мічно�о�розвит��.
Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�9.12.2014�№�517/517

Порядок
ведення Реєстру боргових зобов’язань суб’єктів господарювання

комунальної власності територіальної громади міста Києва,
дозвіл на залучення яких надано Київською міською радою 

та/або погашення яких повністю або частково 
здійснюється за рахунок коштів

бюджету міста Києва

1.�Цей�порядо��встановлює�процед�р��ведення�Реєстр��бор�ових�зобов’язань�с�б’є�тів

�осподарювання��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�дозвіл�на�за-

л�чення�я�их�надано�Київсь�ою�місь�ою�радою�та/або�по�ашення�я�их�повністю�або�част-

�ово�здійснюється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва�(далі —�Реєстр).

2.�У�Реєстр�вносяться�відомості�про�бор�ові�зобов’язання�підприємств,��станов�та�ор�а-

нізацій��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�перед��редитором�за

�редитом�(пози�ою),� іншими�видами�зобов’язань,�дозвіл�на�зал�чення�я�их�надано�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та/або�по�ашення�я�их�повністю�або�част�ово�здійснюється�за�рах�-

но���оштів�бюджет��міста�Києва.

3.�Реєстр�становить�інформаційн��систем��стосовно�бор�ових�зобов’язань�с�б’є�тів��ос-

подарювання.�Реєстр�збері�ається�на�еле�тронних�носіях�та�розміщ�ється�на�офіційном��ін-

тернет-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.�Для�внесення�Департаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відомостей�до�Реєстр��підприємства,��станови�та

ор�анізації�із�с�провідним�листом�подають�до�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��опію�правочин��про�за-

л�чення�бор�ово�о�зобов’язання�та�інформацію,�необхідн��для�внесення�до�Реєстр�,�за

формою,�наведеною�в�додат���до�цьо�о�поряд��,�протя�ом�п’яти�робочих�днів�від�дати�під-

писання/реєстрації�правочин�.

5.�Для�ви�лючення�відомостей�з�Реєстр��підприємства,��станови�та�ор�анізації�із�с�про-

відним�листом�подають�до�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�інформацію,�підтверджен�,�зо�рема,�бан�ів-

сь�ими��становами,�щодо�по�ашення�бор�ових�зобов’язань�протя�ом�п’яти�робочих�днів

від�дати�по�ашення.

6.�Подан��с�б’є�тами��осподарювання�інформацію�Департамент�фінансів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�вносить�до�Реєс-

тр��протя�ом�п’яти�днів�від�дати�отримання�с�провідно�о�листа.

7.�Датою�подання�до��ментів�на�реєстрацію�бор�ових�зобов’язань�с�б’є�тів��осподарю-

вання�вважається�дата�реєстрації�с�провідно�о�листа���Департаменті�фінансів�ви�онавчо-

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

Київський міський голова  В. Кличко

Додато�
до�поряд���ведення�Реєстр��

бор�ових�зобов’язань�
с�б’є�тів��осподарювання�

�ом�нальної�власності�
територіальної��ромади�

міста�Києва,�
дозвіл�на�зал�чення�я�их�

надано�Київсь�ою�місь�ою�радою�
та/або�по�ашення�я�их�повністю�

або�част�ово�здійснюється�
за�рах�но���оштів�

бюджет��міста�Києва

Інформація щодо здійснення боргових зобов’язань 
суб’єктів  господарювання  комунальної власності 

територіальної громади м. Києва

№ Суб'єкт
господарювання
(позичальник)

Кредитор Вид
боргового
зобов'язан�
ня

Істотні умови боргового зобов'язання Вид та
розмір
забезпечен�
ня

Примітка

Обсяг Валюта Відсотко�
ва ставка

Строк

Про питання діяльності міського науково&практичного 
медико&біологічного центру «Інформотерапія»
Рішення Київської міської ради № 529/529 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу Укра&
їни, статей 59, 78, 136 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та з метою ефективного використання наявних матеріальних ресурсів та
покращення надання послуг в сфері охорони здоров’я Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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4.1.�Здійснити�в��становленом��поряд���ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о

рішення.

4.2.�Затвердити�Стат�т��ом�нально�о�підприємства

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

місь�ої�державної�адміністрації�«КИЇВСОЦМЕДСЕР-

ВІС».

4.3.�Створити��омісію�з�припинення�місь�о�о�на��о-

во-пра�тично�о�меди�о-біоло�ічно�о�центр��«Інфор-

мотерапія».

4.4.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��о-

м�нальним�підприємством�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ції)�«КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС»�майно�реор�анізовано�о

місь�о�о�на��ово-пра�тично�о�меди�о-біоло�ічно�о

центр��«Інформотерапія».

4.5.�Затвердити�передавальний�а�т���встановлено-

м��поряд��.

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

власності�та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до Міської цільової програми підготовки 
лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва 

на 2011�2017 роки
Рішення Київської міської ради № 528/528 від 9 грудня 2014 року

З метою підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва, з урахуванням вартості за підготовку студен�
тів в інтернатурі Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Місь�ої�цільової�про�рами�під�о-

тов�и�лі�арсь�их��адрів�для�за�ладів�охорони�здоров’я

міста�Києва�на�2011 —�2017�ро�и,�затвердженої�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро��

№ 9/5396�(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

15��р�дня�2011�ро���№ 848/7084),�що�додаються.

2.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіційно�оприлюд-

нити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охо-

рони�здоров’я�та�соціальної�політи�и�та�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�о-

номічно�о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�9.12.2014�№�528/528

Зміни до Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів 
для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011 — 2017 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 17 лютого 2011 року № 9/5396

1.�В�абзаці�п’ятом��розділ��«ВИЗНАЧЕННЯ�ПРОБЛЕМИ,�НА�РОЗВ’ЯЗАННЯ�ЯКОЇ�СПРЯМОВАНА�ПРОГРАМА»�та�в

абзаці�першом��розділ��«ОБГРУНТУВАННЯ�ШЛЯХІВ�І�ЗАСОБІВ�РОЗВ’ЯЗАННЯ�ПРОБЛЕМИ,�ОБСЯГІВ�ТА�ДЖЕРЕЛ

ФІНАНСУВАННЯ»:

цифри�«139»�та�«26,8»�замінити�цифрами�«80»�та�«15,3»�відповідно.

2.�У�підрозділі�«Етапи�реалізації�про�рами»�розділ��«МЕТА,�ЗАВДАННЯ�ТА�ЕТАПИ�РЕАЛІЗАЦІЇ�ПРОГРАМИ»:

в�абзаці�19�цифри�«1 492,0»�замінити�цифрами�«1292,6»;�в�абзаці�25�цифри�«1 344,6»�замінити�цифрами�«1083,5»;

в�абзаці�30�цифри�«977,1»�замінити�цифрами�«1070,5»;�в�абзаці�34�цифри�«393,2»�замінити�цифрами�«527,5».

3.�У�розділі�«КООРДИНАЦІЯ�ТА�КОНТРОЛЬ�ЗА�ХОДОМ�ВИКОНАННЯ�ПРОГРАМИ»:

слова�«Головне��правління»���всіх�відмін�ах�замінити�словом�«Департамент»���відповідних�відмін�ах;

слова�«Головном��фінансовом���правлінню»�замінити�словами�«Департамент��фінансів»;

слова�«��манітарної�політи�и»�замінити�словами�«охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и».

4.�Позиції�7,�7.1�ПАСПОРТА�Місь�ої�цільової�про�рами�під�отов�и�лі�арсь�их��адрів�для�за�ладів�охорони�здоров’я

міста�Києва�на�2011 —�2017�ро�и�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

5.�Додат�и�1,�2,�3�до�Про�рами�ви�ласти�в�новій�реда�ції,�що�додається

.
Київський міський голова  В. Кличко

7. За�альний�обся��фінансових�рес�рсів,

необхідних�для�реалізації�про�рами,

всьо�о,���том��числі:

Перший�етап�-�заплановані��ошти�в�розмірі�514,5�тис.��рн.

Др�ий�етап -�заплановані��ошти�в�розмірі�1143,9�тис.��рн.

Третій�етап -�заплановані��ошти�в�розмірі�1360,6�тис.��рн.

Четвертий�етап -�заплановані��ошти�в�розмірі�1292,6�тис.��рн.

П'ятий�етап�-�заплановані��ошти�в�розмірі�1083,5�тис.��рн.

Шостий�етап -�заплановані��ошти�в�розмірі�1070,5�тис.��рн.

Сьомий�етап -�заплановані��ошти�в�розмірі�527,5�тис.��рн.

7.1. �оштів�бюджет��м.�Києва 6993,1�тис.��рн.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524,
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëà-
òà çà 1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

4

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-
ïëóàòàö³ÿ" (01001, ì. Êè¿â,
âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

1,2 ïî-
âåðõ, ï³ä-

âàë

Äåì³¿âñüêà,
41, ë³ò. À

365,70 Îô³ñ
Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 112,76 41237,50

ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.12.2014 ðîêó
çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ
åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³ä 28.11.2014 ¹ 623 òàðèô³â íà òåïëîâó
åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî, òðàíñïîðòóâàííÿ, ïîñòà÷àííÿ äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ
óñòàíîâ, ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ):

Äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â, ùî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³), ³íøèõ
ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ):

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ —402,93 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:
Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 355,02 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) 
Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 44,40 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) 
Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,51 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ

åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ¹ 697 â³ä 28.11.2014 òàðèôè íà ïîñëóãó ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá: 

Áþäæåòíèõ óñòàíîâ — 23,30 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ)
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ

âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³) — 23,30 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ) 
³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) — 23,30 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ) 
óïðàâèòåë³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â:
çà óìîâ ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ —

18,11 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ)
çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â — 16,87 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ)

ÓÐÁ ÏÀÒ "Êè¿âìåòðîáóä"
Ïîäàíî íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òàðèôè íà ïîñëóãè ç
óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè:

âóë. Ìåòðîáóä³âñüêà, 11-à — 6,8581 ãðí çà 1 êâ.ì
âóë. Â. ×óìàêà, 3 — 6,9081 ãðí çà 1 êâ. ì
âóë. Â. ×óìàêà, 7— 6,9059 ãðí çà 1 êâ. ì
âóë. Â. ×óìàêà, 8-à — 6,9023 ãðí çà 1 êâ. ì.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó

³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ñòâîðåííÿ îá'ºêò³â ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ õë³áîì òà õë³áîáóëî÷-

íèìè âèðîáàìè, ùî êîðèñòóþòüñÿ íàéâèùèì ñïîæèâ÷èì ïîïèòîì ó ì³ñò³ Êèºâ³ (Ëîò 1),

ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÕË²Á", ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1491.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó

³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ñòâîðåííÿ îá'ºêò³â ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ õë³áîì òà õë³áîáóëî÷íèìè

âèðîáàìè, ùî êîðèñòóþòüñÿ íàéâèùèì ñïîæèâ÷èì ïîïèòîì ó ì³ñò³ Êèºâ³ (Ëîò 2),

ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÕË²Á", ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1492.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó

³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ñòâîðåííÿ îá'ºêò³â ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ õë³áîì òà õë³áîáóëî÷íèìè

âèðîáàìè, ùî êîðèñòóþòüñÿ íàéâèùèì ñïîæèâ÷èì ïîïèòîì ó ì³ñò³ Êèºâ³ (Ëîò 3),

ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÕË²Á", ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1493.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó

³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ñòâîðåííÿ îá'ºêò³â ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ õë³áîì òà õë³áîáóëî÷íèìè

âèðîáàìè, ùî êîðèñòóþòüñÿ íàéâèùèì ñïîæèâ÷èì ïîïèòîì ó ì³ñò³ Êèºâ³ (Ëîò 4),

ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÕË²Á", ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 19 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1494.

Л О Н Ж А Х А Р Ч У К

Б Д Е Р Б І В А

Л О Х А Е Р Г Л О Т

І Л А Т Е Щ А М Е Т А

К О К С А З Б У К А

О Н І К С Т И Р С А М

Т Ь М А Ш И В А Л А

Ь З Л А К И П О С Т

Відповіді на сканворд 

Передплата�для�пільових�0атеорій
з достав0ою�азети�в�поштов��с0ринь0�

на�місяць ....................8�рн.�00�0оп.
на�3�місяці ................24�рн.�00�0оп.
на�6�місяців ..............48�рн.�00�0оп.
на�12�місяців ............96�рн.�00�0оп.

на�місяць ..................28�рн.�00�0оп.
на�3�місяці ................84�рн.�00�0оп.
на�6�місяців ............168�рн.�00�0оп.
на�12�місяців ..........336�рн.�00�0оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ
(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ) 22094

Передплатні�ціни

на�місяць ..................12�рн.�00�0оп.
на�3�місяці ................36�рн.�00�0оп.
на�6�місяців ..............72�рн.�00�0оп.
на�12�місяців ..........144�рн.�00�0оп.

на�місяць ..................40�рн.�90�0оп.
на�3�місяці ..............122�рн.�70�0оп.
на�6�місяців ............245�рн.�40�0оп.
на�12�місяців ..........490�рн.�80�0оп.

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 0 ц і ї



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, óäîñêîíàëþéòåñÿ

ÿê ôàõ³âåöü, ï³äòðèìóéòå

äðóæí³ ñòîñóíêè ç øåôîì,

êàð’ºðíå ñõîäæåííÿ íàáèðàº ³íòåí-

ñèâíîãî òåìïó.Íà ñåðäå÷íîìó ôðîí-

ò³ âèùîþ ³ïîñòàññþ ëþáîâ³ ñòàíå

â³ääàíà äðóæáà, ùî áàçóºòüñÿ íà

äóõîâíèõ ³äåàëàõ ç îáðàíöåì.

ÒÅËÜÖ², «ðîçêðóòêà» ³ì³ä-

æó,äå ìèñòåöòâî ñàìîðåê-

ëàìè º çîëîòèì êîçèðåì,

òðèâàº...ßêùî õî÷åòå ç³éòè íà êàð’ºð-

íèé îë³ìï, êîíòðîëþâàòè ñèòóàö³þ,

áóäüòå äåìîêðàòè÷íèìè, íåçàëåæ-

íèìè, äðóæåëþáíèìè.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ïðÿìóéòå òó-

äè,äå âåñåëî,äå ïàíóº äóõ

áðàòñòâà, äå ìîæíà ïî-

çíàéîìèòèñÿ ç íåîðäèíàðíèìè ðî-

çóìíèìè ëþäüìè, ñàìå òàì âàø ³í-

òåëåêòóàëüíèé ãåí³é ðîçêâ³òíå ñïîâ-

íà! ßêùî çàâ³òàº îðèã³íàëüíà ³äåÿ,

äàéòå ¿é çåëåíå ñâ³òëî, òî ãîëîñ

ìàéáóòíüîãî!

ÐÀÊ²Â íåíà÷å ìàãí³òîì âà-

áèòèìå âñå íåòðàäèö³é-

íå, ïðîãðåñèâíå, à ðóòèíà

âñåëÿòèìå íóäüãó. ßêùî õî÷åòüñÿ

ïðèäáàòè ìîäíó íîâèíêó (åëåê-

òðîííå ÷è ôîòîîáëàäíàííÿ, ãàðäå-

ðîá), âèïðîáóâàòè åêçîòè÷íèé êó-

ë³íàðíèé ðåöåïò— çðîá³òü öå, ³ íà-

ñòð³é ïîë³ïøèòüñÿ!

ËÅÂÈ,øëþáè òà ä³ëîâ³ ñî-

þçè âåðøàòüñÿ íà íåáå-

ñàõ, ³ ñàìå öüîãî äíÿ ïî-

ùàñòèòü çóñòð³òè îðèã³íàëüíó ãàð-

ìîí³éíó ïîëîâèíêó, ç ÿêîþ ìîæíà

âïåâíåíî êðîêóâàòè â ìàéáóòíº.

Âè îñîáèñò³ñòü áàãàòîãðàííà,ÿê³é äëÿ

ïîâíîö³ííîãî ðîçâèòêó ïîòð³áí³ íå

êîíñåðâàòèâí³, à ñàìå íåîðäèíàð-

í³ òâîð÷³ ñóïóòíèêè ç ðåâîëþö³é-

íèì øàðìîì.

Ä²ÂÈ, âè—ðàö³îíàë³çàòîð,

âè — ãåí³é, çàíóðþéòåñÿ â

ðîáîòó, öå ïîäàðóº ìîðå

òâîð÷èõ çàäîâîëåíü, à ãîëîâíå —

äîïîìîæå ðóõàòèñÿ â íîãó ç ïðî-

ãðåñîì. Ðàäî îïàíîâóéòå òà óïðî-

âàäæóéòå ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿,

óíèêàéòå êîíôë³êò³â ó êîëåêòèâ³.

ÒÅÐÅÇÈ,êîëè íà ñåðö³ çèì-

íî,ðóøàéòå íà ðîìàíòè÷-

íå ïîëþâàííÿ, ïîøóêè

îìð³ÿíîãî åêñòðàâàãàíòíîãî êîõàí-

íÿ óâ³í÷àþòüñÿ óñï³õîì, ïðè÷îìó

çîâñ³ì íåñïîä³âàíèì ÷èíîì.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ÿêùî îáñòà-

âèíè âòÿãóþòü â ³íòðèãè

÷è ñïðàâè, ÿê³ âè çàçäà-

ëåã³äü íå ïëàíóâàëè, ïîñòàðàéòå-

ñÿ âèéòè ç ò³º¿ ñïîêóñëèâî¿ «ãðè».

Äåíü «ñåéñì³÷íèé», àëå ìîæå ïðè-

íåñòè ãàðí³ ïëîäè, ÿêùî çàéíÿòè-

ñÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ ðîáîòîþ,òâîð-

÷³ñòþ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ÷óæ³ ïðîáëå-

ìè —òî íå âàø êëîï³ò, îä-

íàê ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäü-

ìè, ö³êàâà ³íôîðìàö³ÿ ïîòð³áí³, ÿê

ïîâ³òðÿ. Ñàìå â îòî÷åíí³ òâîð÷èõ

îðèã³íàëüíèõ ïåðñîí, ãóìîðèñò³â,

ïîåò³â, ë³òåðàòîð³â, åçîòåðèê³â, íà-

óêîâö³â âè ðîçöâ³òàºòå,íàïîâíþþ÷è

äóøó àðîìàòîì ùàñòÿ.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ ÷àð³âí³, ³ìïî-

çàíòí³ ³ íàâ³òü â äð³áíè-

öÿõ çäàòí³ ïðîÿâëÿòè âè-

øóêàíèé ñìàê! Ïîä³¿ äíÿ íåïåðåä-

áà÷ëèâ³, í³÷îãî íå ïëàíóéòå, âàøå

«õî÷ó» ç³ ñïîíòàííèìè âèáðèêà-

ìè, ³ ùî íàñòóïíî¿ ìèò³ óòíå — íå-

â³äîìî. Îäíàê ò³ «íàâ³æåíñòâà» º

ãëàñ ìàéáóòíüîãî ³ ÷óäîâî âïèñóþ-

òüñÿ â êàðòèíó äîë³.

ÂÎÄÎË²¯, ó âàñ äåíü ôîðñ-

ìàæîðíèõ ñèòóàö³é, ìàé-

áóòíº ìàíèòü ìåäîâèì êà-

ëà÷åì, à ìèíóëå îáðèäëî é ðîç-

äðàòîâóº.. . Âèãðàº òîé, õòî çóì³º

îö³íèòè ðåàëüí³ñòü ïî-íîâîìó é íå

íàìàãàòèìåòüñÿ ëàìàòè äîêîð³ííî

â³äæèë³ «ïðîãðàìè», à â³çüìå íà

îçáðîºííÿ íàéêðàùèé êîëèøí³é

äîñâ³ä.

ÐÈÁÈ, ïëèâ³òü çà òå÷³ºþ

êàðì³÷íèõ ïîä³é (ïëàíè

ëåò³òèìóòü øêåðåáåðòü),

âàø ÷îâåí ïðèá’º â òèõó ãàâàíü, äå

÷åêàþòü ñþðïðèçè òà ö³êàâ³ çíà-

õ³äêè. Íèí³ âè òåëåïàò, ÷èòàºòå ÷ó-

æ³ äóìêè, âãàäóºòå íàì³ðè ëþäåé,

òîæ íàïðóæóâàòèñÿ ñåíñó íåìàº.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 741 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 91 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 74 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 89 %

ãîðîñêîï

24 ãðóäíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 24 ãðóäíÿ
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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 39115
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü
ïðàö³âíèê³â àðõ³âíèõ çàêëàä³â.
1920 — ó ñâîºìó îñòàííüîìó âèñ-

òóï³ íà ñöåí³ âèäàòíèé ³òàë³éñüêèé

ñï³âàê Åíð³êî Êàðóçî âèêîíàâ ïàðò³þ

Åëåàçàðà â îïåð³ Ãàëåâ³ «Äî÷êà êàð-

äèíàëà» â íüþ-éîðêñüê³é Ìåòðî-

ïîë³òåí-îïåðà.

1924—Êîì³íòåðí ïîñòàíîâèâ ë³êâ³äó-

âàòè Óêðà¿íñüêó êîìïàðò³þ,à ¿¿ ÷ëåí³â

ïðèéíÿòè äî Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè,ñòâî-

ðåíî¿ â êâ³òí³ 1918 ðîêó â Óêðà¿í³

ðîñ³éñüêèìè á³ëüøîâèêàìè.

1989 — íåçàëåæíå ðóìóíñüêå òå-

ëåáà÷åííÿ ïîâ³äîìèëî, ùî Í³êî-

ëàå ³ ªëåíà ×àóøåñêó çààðåøòî-

âàí³ ïðè ñïðîá³ âòå÷³ çà ìåæ³ êðà¿íè.

1991 — Îðãàí³çàö³ÿ Îá`ºäíàíèõ

Íàö³é âèçíàëà Ðîñ³þ ñïàäêîºìíè-

öåþ ÑÐÑÐ — Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ

çàéíÿëà ì³ñöå ÑÐÑÐ â ÎÎÍ ³ Ðàä³

Áåçïåêè ÎÎÍ.

1995 — ïðåçèäåíò Êèðãèç³¿ Àñêàð

Àêàºâ îòðèìàâ 73 % ãîëîñ³â âèáîðö³â

³,ïåðåì³ãøè ñâîãî îñíîâíîãî ñóïåð-

íèêà,ë³äåðà êîìóí³ñò³â Àáñàìàòà Ìà-

ñàë³ºâà, ÿêèé íàáðàâ 18 % ãîëîñ³â,

áóâ óäðóãå îáðàíèé ïðåçèäåíòîì

êðà¿íè.

2004 — ç ðîñ³éñüêîãî êîñìîäðîìó

«Ïëåñåöüê» çàïóùåíî íà îðá³òó óê-

ðà¿íñüêèé ñóïóòíèê «Ñ³÷-1Ì» (ñóïóò-

íèê äèñòàíö³éíîãî çîíäóâàííÿ Çåìë³;

äðóãèé ó ñåð³¿ ñóïóòíèê³â «Ñ³÷»).

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ ñòâîðèëè «Ïàíàìñüêó
íàðîäíó ðåñïóáë³êó», à çà ãåðá âçÿëè àíàíàñ
Ïîçèö³þ á³ëÿ Ëóãàíñüêî¿ åëåêòðîñòàíö³¿ óêðà-

¿íñüê³ â³éñüêîâ³ æàðòîìà íàçâàëè «Ïàíàì-

ñüêîþ íàðîäíîþ ðåñïóáë³êîþ», ïîâ³äîìëÿº

ÒÑÍ.

ÑÂÎ¯Ì «ìàëèì ãåðáîì» â³éñüêîâ³ îãîëîñèëè àíà-
íàñ. Íàçâó ñïåêîòíî¿ äåðæàâè îáðàëè òîìó, ùî áîéî-
âèêè ï³äòðèìóâàëè «âèñîê³ òåìïåðàòóðè», îáñòð³-
ëþþ÷è ïîçèö³þ ç «Ãðàä³â» òà ì³íîìåò³â. Â³éñüêîâ³
íà ïî÷àòêó íå áóëè óïåâíåí³, ÷è âäàñòüñÿ óòðèìàòè
öåé ïîñò.

Êîìàíäèð ïîçèö³¿ ñåáå òåæ íàçèâàº Ïàíàìîþ. Êà-
æå, éîãî «ðåñïóáë³êà» ïîñò³éíî ðîçáóäîâóºòüñÿ, àäæå
¿¿ ãðîìàäÿíè — íàéá³ëüø õàçÿéíîâèò³ õëîïö³ â ÀÒÎ.
Âîíè îáëàøòóâàëè ñïåöïîãð³á ï³ä õàð÷³ òà çåìëÿí³
óêð³ïëåííÿ, àáè ïåðåñèä³òè «Ãðàä».

Â ìàêñèìàëüíî óêð³ïëåíèõ áë³íäàæàõ º Wi-Fi, ³
êîìôîðò — ìàéæå ÿê âäîìà. Ãàðäåðîáíó ê³ìíàòó ïî-
ºäíàëè ç³ çáðîéíîþ. Íàéìîëîäøîìó «ïàíàìöþ» 19
ðîê³â, ï³øîâ ó á³éö³ — áîðîíèòè Áàòüê³âùèíó. Ó ëó-

ãàíñüê³é «Ïàíàì³» í³õòî íå ïðèõîâóº: ùàäèòè âîðî-
ã³â íå çáèðàþòüñÿ, âîþâàòèìóòü äî ïåðåìîãè.

«Ìè âæå íå ïåðøèé ì³ñÿöü âîþºìî, íàøà àðì³ÿ
âæå íàâ÷èëàñÿ âîþâàòè, òà ñòîðîíà ïîáà÷èëà. ßê-
ùî âîíè õî÷óòü âîþâàòè, òî íåõàé ãîâîðÿòü â³äêðè-
òî, à íå á³ãàþòü ³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî õî÷óòü ìèðó, à ïî-
ò³ì íèøêîì â íàñ ñòð³ëÿþòü»,— êàæå çàõèñíèê Óêðà-
¿íè �
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