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Êè¿â íå â³äïóñòèòü ä³òåé 
íàçàä ï³ä êóë³
� Ì³ñüêà âëàäà çàáåçïå÷óº ìàëèõ á³æåíö³â æèòëîì, íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè 

òà õàð÷óâàííÿì

Ó Êèºâ³ â³äêðèþòü
²íôîðìöåíòð äëÿ 
ïîñòðàæäàëèõ ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ

ùîäî ñòâîðåííÿ óñòîëèö³ ²íôîðìà-

ö³éíîãî öåíòðó (²Ö) äëÿ îñ³á,ÿê³ ïî-

ñòðàæäàëè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ îáî-

â’ÿçê³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà ÷ëå-

í³â ¿õí³õ ñ³ìåé, à òàêîæ äëÿ ñ³ìåé

çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ³

ïðàâîîõîðîíö³â. Öåíòð çàáåçïå-

÷óâàòèìå íàäàííÿ ¿ì îïåðàòèâíî¿

³íôîðìàö³¿ ïðî ïðàâà òà ãàðàíò³þ

ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðàâ â Óêðà¿í³. ²Ö

ðîçòàøóþòü ó ïðèì³ùåíí³ ñòîëè÷-

íî¿ ìåð³¿ íà âóë.Õðåùàòèê,36.Â³ä-

ïîâ³äí³ ïèñüìîâ³ çâåðíåííÿ â³ä ïî-

ñòðàæäàëèõ òà ïðåäñòàâíèê³â ¿õ-

í³õ ðîäèí ïðèéìàòèìå óïðàâë³í-

íÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí, à

òåëåôîíí³ — «Êîíòàêòíèé öåíòð

ì³ñòà Êèºâà» çà íîìåðîì: 15-51.

Þðèäè÷í³ æ êîíñóëüòàö³¿ òà 

ðîç’ÿñíåííÿ ìîæíà áóäå îòðèìàòè

â Öåíòð³ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè êè-

ÿíàì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ

æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.Ïðàöþâàòè-

ìå öåíòð ÿê ðîáî÷èé îðãàí Êîîð-

äèíàö³éíî¿ ðàäè ç ïèòàíü ï³äòðèì-

êè êèÿí, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â ÀÒÎ ó

ñõ³äíèõ îáëàñòÿõÓêðà¿íè,òà ïåðå-

ì³ùåíèõ ³ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíî¿

òåðèòîð³¿ ³ çîíè ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ.

Ãðîìàä³ ïîâåðíóëè 
çåìëþ â Ñâÿòîøèí³

Çà ñïðèÿííÿ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðà-

òóðè Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñ-

ïîäàðñüêèé ñóä ïîâåðíóâ ç íåçà-

êîííîãî êîðèñòóâàííÿ ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,58 ãà íà âóë.Ñâÿòîøèíñüê³é.

Ó 2011 ðîö³ Êè¿âðàäà ïåðåäàëà ÊÏ

«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» çåìëþ äëÿ

áóä³âíèöòâà íàçåìíî-ï³äçåìíèõ

ïàðê³íã³â.Íåâäîâç³ ÊÌÄÀ ïðèéíÿ-

ëà íèçêó ðîçïîðÿäæåíü, çã³äíî ç

ÿêèìè äî áóä³âíèöòâà áóëî çàëó-

÷åíî ñòîëè÷íå òîâàðèñòâî. Â ïî-

äàëüøîìó ì³æ íèì òà ÊÏ óêëàäå-

íî ³íâåñòäîãîâ³ð ïðî ïî÷àòîê áó-

ä³âíèöòâà. Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî,

çã³äíî ç äîêóìåíòàìè,òîâàðèñòâî,

êð³ì áóä³âíèöòâà ïàðê³íãó,íàáóëî

ïðàâî çâîäèòè òóò é ³íø³ îá’ºêòè

ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.Öå ñó-

ïåðå÷èòü ïî÷àòêîâ³é óãîä³,óêëàäå-

í³é ì³æ Êè¿âðàäîþ òà ÊÏ. Çâàæà-

þ÷è íà ãðóá³ ïîðóøåííÿ çàêîíî-

äàâñòâà, ïðîêóðàòóðà çâåðíóëàñÿ

ç ïîçîâîì äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-

äóïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì ³íâåñò-

äîãîâîðó. Îäíàê ñóä ïîçîâ ïðîêó-

ðàòóðè íå çàäîâîëüíèâ. Íå ïîãî-

äæóþ÷èñü ç òàêèì ð³øåííÿì,ïðî-

êóðàòóðà çâåðíóëàñÿ ç çàÿâîþ ïðî

éîãî ïåðåãëÿä äî àïåëÿö³éíî¿ ³í-

ñòàíö³¿.Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñ-

ïîäàðñüêèé ñóä ïîãîäèâñÿ ç äîâî-

äàìè ïðîêóðàòóðè òà çàäîâîëüíèâ

ïîçîâí³ âèìîãè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ â÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿
Êè¿âðàäè ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî òèì÷àñîâî ïîñòóïèâñÿ ñâî-
¿ì ì³ñöåì ³íø³é ëþäèí³. Öå áóâ 
5-ð³÷íèé Ïàâëèê Íîâîñåëüöåâ. Â³í
ïðè¿õàâ ç ì³ñòà Âóãëåã³ðñüêà, ùî
íà Äîíå÷÷èí³. ¯õí³é ä³ì çðóéíóâà-
ëî áîìáîþ. Çàãèíóâ éîãî òàòî, ìî-
ëîäøèé áðàòèê ³ ò³òêà. Ç ð³äíèìè,
ÿê³ âèæèëè, Ïàâëèê ïðè¿õàâ äî Êè-
ºâà, â³í äóæå ñïîä³âàºòüñÿ íà ñï³â-
÷óòòÿ ³ ï³äòðèìêó êèÿí.

Òàêó ï³äòðèìêó ðîäèíà îòðè-
ìàëà â³ä ÁÔ «Ä³òè Äîíáàñó». «Â ö³é
ñ³ì’¿ áóëî øåñòåðî ä³òåé. Á³ëüøå
òèæíÿ (ï³ä ÷àñ ïîñò³éíèõ îáñòð³-
ë³â) âîíè õîâàëèñÿ ó ï³äâàë³. ßêîñü
â ¿õ ä³ì âëó÷èâ ñíàðÿä. Áàòüêî ïðè-
êðèâ ñîáîþ íàéìîëîäøîãî. Îñ-
êîëêîì äèòèí³ âëó÷èëî â øèþ, òà-
òîâ³ — ó ñêðîíþ. Îáîº çàãèíóëè.
Âáèëî òàêîæ 20-ð³÷íó ò³òêó ä³òåé,
ÿêà íàìàãàëàñÿ ïðèêðèòè ¿õ ñî-
áîþ. Âàæêî ïîðàíèëî ìàìó ìàëþ-
ê³â. Îñêîëêè ç í³ã ¿é âèëó÷èëè ëè-
øå ó ñòîëè÷íîìó øïèòàë³. Ïîõî-
âàòè ð³äíèõ ó Âóãëåã³ðñüêó íå çìîã-
ëè. Òðè ò³ëà â îäí³é òðóí³ ïåðåâåç-
ëè â ³íøå ì³ñöå»,— ðîçïîâ³â ïðå-
çèäåíò áëàãîä³éíîãî ôîíäó Àí-
äð³é Ëàïåíþê.

Ðîäèíó Íîâîñåëüöåâèõ ðàçîì
ç ³íøèìè á³æåíöÿìè ðîçì³ñòèëè
ó ïðèì³ùåíí³ ôîíäó. Ðàí³øå öå
áóëè îô³ñè, ÿê³ ô³ðìà Àíäð³ÿ Ëà-
ïåíþêà çäàâàëà â îðåíäó. Âæå ó
òðàâí³ â³í â³ääàâ ïðèì³ùåííÿ (çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 6 òèñ. êâ. ì) äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ïåðåñåëåíö³â. Ðåæèì
ðîçñåëåííÿ — «ù³ëüíèé». Ëþäè
ñïëÿòü íà äâîÿðóñíèõ ë³æêàõ. Â

êîëèøí³õ îô³ñàõ íèí³ ïåðåáóâàº
ïîíàä 300 îñ³á, öå ïåðåâàæíî ñ³ì’¿
ç ä³òüìè.

«Õî÷ó ïîäÿêóâàòè äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè, ùî ïðèéíÿëè ð³øåííÿ
ïðî âñòàíîâëåííÿ äëÿ öèõ ïðèì³-
ùåíü ï³ëüãîâîãî òàðèôó íà ñïëà-
òó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Âò³ì, ïðîá-
ëåìà âñå æ äóæå ãîñòðà. Íà ñüîãî-
äí³ ëèøå äî íàñ íàä³éøëî 2,5 òè-
ñÿ÷³ çàÿâîê â³ä ïåðåñåëåíö³â. Ëþ-
äè ïðîñÿòü äîïîìîãòè ç æèòëîì,
ìîæëèâî, ç çàðîá³òêîì, áî á³ëüøå
8-ìè ì³ñÿö³â ¿ì íå âèïëà÷óâàëè
çàðïëàò. Ìè, êèÿíè, ìàºìî ïîòóð-
áóâàòèñÿ ïðî öèõ ëþäåé. Îñîáëè-
âî ïðî ä³òåé. Âîíè í³ â ÷îìó íå
âèíí³. Âîíè ÿêèéñü ÷àñ ñèäÿòü íà
âîêçàë³, à ïîò³ì ïîâåðòàþòüñÿ íà-
çàä: íàçóñòð³÷ çàãðîç³, íàçóñòð³÷
ñìåðò³. Äàâàéòå äîïîìîæåìî»,—
çâåðíóâñÿ äî äåïóòàò³â ³ âñ³õ êè-
ÿí Àíäð³é Ëàïåíþê.

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ìîëîä³, ñ³ì’¿ ³ ñïîðòó Â³òàë³é
Äàíèëåíêî ðîçïîâ³â, ùî çàðàç âæå
çíàéøëè äâà äîäàòêîâèõ ïðèì³-
ùåííÿ äëÿ ðîäèí ïåðåñåëåíö³â: íà
Íàáåðåæíî-Ëóãîâ³é, 6 òà Ìèê³ëü-
ñüêî-Ñëîá³äñüê³é, 2-à. Çàãàëîì ïðî-
æèâàòè òàì çìîæóòü äî 300 îñ³á.

«Ó ì³ñò³ äóæå áàãàòî êîìóíàëü-
íèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ íå âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ, çàêèíóò³. ß çàêëèêàþ

êîëåã äåïóòàò³â âçÿòè êîæíîìó ïî
àäðåñ³, ïî¿õàòè, ïîäèâèòèñÿ, çðî-
áèòè ðåìîíò, çàâåçòè ë³æêà, íàé-
ïðîñò³ø³ ìåáë³, îáëàäíàííÿ äëÿ
êóõí³ ³ äîïîìîãòè ëþäÿì. Öå áóäå
êîíêðåòíà äîïîìîãà, à íå ëèøå
áàëà÷êè»,— ñêàçàâ äåïóòàò.

Éîãî êîëåãà, çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ãàí-
íà Ñòàðîñòåíêî, ðîçïîâ³ëà, ùî íà-
ðàç³ äëÿ äîïîìîãè ïåðåñåëåíöÿì
ä³º ñïåö³àëüíà Êîîðäèíàö³éíà ðà-
äà. «Íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ ó íàñ
ïðàöþº Öåíòð, äå çóñòð³÷àþòü ëþ-
äåé, ÿê³ ïðè¿çäÿòü ³ç çîíè â³éñü-
êîâèõ ä³é, ðåºñòðóþòü, çàïîâíþ-
þòü àíêåòó, ä³çíàþòüñÿ ïðî ¿õí³
ïîòðåáè — æèòëî, ãðîø³, õàð÷³ — ³
ñïðÿìîâóþòü òóäè, äå öþ äîïîìî-
ãó ëþäÿì íàäàþòü»,— ðîçïîâ³ëà
ïàí³ Ñòàðîñòåíêî.

Ñòîñîâíî ä³òåé, òî çàðàç ÊÌÄÀ
ï³äãîòóâàëî ïåðåë³ê 12-òè óñòà-
íîâ: 10 øê³ë-³íòåðíàò³â, 1 öåíòð
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³-

òàö³¿ ä³òåé òà áóäèíîê äèòèíè «Ìà-
ëÿòêî». Ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ö³ çà-
êëàäè ãîòîâ³ ïðèéíÿòè 340 ä³òîê.

«Òè õî÷åø äîäîìó?» — ñïèòàâ
Â³òàë³é Êëè÷êî ó ìàëîãî Ïàâëèêà.
«Õî÷ó». «À â ñàäî÷îê?». «Òàê». «Òî-
á³ ïîòð³áíà äîïîìîãà?». «Òàê»,—
â³äïîâ³â ìàëèé. ² ì³ñüêèé ãîëîâà çà-
ïåâíèâ, ùî öÿ äîïîìîãà áóäå ³ áó-
äå ïîòóæíîþ.

«Êîëè ÿ çóñòð³÷àþñÿ ç ëþäüìè,
ÿê³ âèìóøåí³ áóëè ïîêèíóòè ð³ä-
íèé ä³ì, ìåí³ äóæå íåïðîñòî ç íè-
ìè ðîçìîâëÿòè. Ó íèõ òàêèé ñïóñ-
òîøåíèé ïîãëÿä, âîíè íå çíàþòü,
ÿê äàë³ æèòè. Âîíè âòðàòèëè æèò-
ëî, äîêóìåíòè, ãðîø³, à ùî íàé-
ã³ðøå — ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Ì³ñüêà
âëàäà Êèºâà ³ âñ³ êèÿíè äîïîìà-
ãàþòü ³ áóäóòü äîïîìàãàòè ¿ì óñ³ì,
÷èì ò³ëüêè çìîæóòü. Â öèõ î÷àõ
ìàº ç’ÿâèòèñÿ â³ðà â ìàéáóòíº. ß
äóæå âäÿ÷íèé ãðîìàäñüêèì îðãà-
í³çàö³ÿì, áëàãîä³éíèì ôîíäàì, ÿê³
íå ëèøèëèñÿ áàéäóæèìè, ³ çàêëè-
êàþ óñ³õ — äàâàéòå äîëó÷èìîñÿ äî
äîïîìîãè ³ õî÷ òðîõè ïîëåãøèìî
âàæêó äîëþ íàøèõ ñï³âãðîìàäÿí»,—
çàêëèêàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðîäîâ-
æàòü ñâîþ ðîáîòó ó ÷åòâåð. 19
ëþòîãî î 10.00 â³äáóäåòüñÿ ïëå-
íàðíå çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè �

Ïîíàä 10,5 òèñÿ÷³ ä³òîê
ïðè¿õàëè äî ñòîëèö³ ç
Êðèìó òà ñõîäó Óêðà¿íè,
ðÿòóþ÷èñü â³ä àíåêñ³¿ òà
â³éñüêîâèõ ä³é. Âîíè
âòðàòèëè äîì³âêè, ð³ä-
íèõ, âòðàòèëè äèòèí-
ñòâî. Òîìó ïðîñÿòü äîïî-
ìîãè ó êèÿí. ² ì³ñòî
äîïîìàãàº ¿ì ç æèòëîì,
õàð÷óâàííÿì, êîøòàìè,
âëàøòîâóº äî øê³ë òà
ñàäî÷ê³â. Çàðàç 12 çà-
êëàä³â ãîòîâ³ ïðèéíÿòè
ùå 340 ìàëþê³â.
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Ì³ñüêà âëàäà çàáåçïå÷óº ïîíàä 10,5 òèñÿ÷³ ä³òîê,ÿê³ ïðè¿õàëè äî ñòîëèö³ ç Êðèìóòà ñõîäóÓêðà¿íè,ðÿòóþ÷èñü â³ä àíåêñ³¿ òà â³éñüêîâèõ
ä³é, æèòëîì, íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè òà õàð÷óâàííÿì 

Çàãàëîì ç ÷àñó àíåêñ³¿
Êðèìó òà ïî÷àòêó 
áîéîâèõ ä³é íà ñõîä³
Êè¿â ïðèéíÿâ á³ëüøå 
10,5 òèñ. ìàëåíüêèõ
óêðà¿íö³â-á³æåíö³â
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ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд��денно�о�пленарно�о�за-

сідання�III�сесії�Київсьої�місьої�ради�VII�сли-

ання�22.01.2015�таі�питання:

1.�Про�підтрим��деп�татсьих�запитів�ор�а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верхов-

ної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ороджен-

ня�Грамотою�Верховної�Ради�Ураїни�Товстен-

а�Миоли�Івановича.

3.�Звіт�про�підс�ми�проведення�р��лих

столів�на�тем��«Ефетивна�система��правлін-

ня�районами�в�місті�Києві».

4.�Про�звернення�Київсьої�місьої�ради�до

Кабінет��Міністрів�Ураїни.

5.�Про�повернення�історичної�назви�в�лиці

��місті�Києві.

6.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�диновий�о-

мітет�«Проспет�Петра�Гри�орена,�12»���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва».

7.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

ради�від�18.09.2014�№ 154/154�«Про�надання

дозвол��на�створення�ор�ан��самоор�анізації

населення�«Квартальний�омітет�«Південна

Брама»���Дарницьом��районі�м.�Києва».

8.�Про�затвердження�Кодес��етии�деп�-

тата�Київсьої�місьої�ради.

9.�Про�реор�анізацію�ом�нально�о�зала-

д��«Театрально-видовищний�залад��льт�ри

«Театр�пластичної�драми�на�Печерсь�».

10.�Про�переймен�вання�Київсьої�місьої

дитячої�лінічної�ліарні�№ 1.

11.�Про�переймен�вання�Київсьої�місьої

дитячої�лінічної�ліарні�№ 2.

12.�Про�переймен�вання�Київсьої�місьої

лінічної�ліарні�№ 1.

13.�Про�переймен�вання�Київсьої�місьої

лінічної�ліарні�швидої�медичної�допомо�и.

14.�Про�переймен�вання�Київсьої�місьої

лінічної�ліарні�№ 6.

15.�Про�переймен�вання�Київсьої�місьої

лінічної�ліарні�№ 8.

16.�Про�переймен�вання�Київсьої�місьої

лінічної�ліарні�№ 12.

17.�Про�ор�анізацію�Web-трансляції�засідань

постійних�омісій�Київсьої�місьої�ради�на

офіційном��сайті�Київсьої�місьої�ради�(прий-

нято�за�основ��09.12.2014).

18.�Про�по�ашення�забор�ованості�Деснян-

сьій�районній�ор�анізації�Товариства�Черво-

но�о�Хреста�Ураїни.

19.�Про�затвердження�Концепції�про�рами�роз-

вит��пар�вально�о�простор��в�місті�Києві.

20.�Про�подання�та�оприлюднення�деп�та-

тами�Київсьої�місьої�ради�деларацій�про

майно,�доходи,�витрати�і�зобов’язання�фінан-

сово�о�харатер��за�мин�лий�рі.

21.�Звіт�редаторів�ом�нальних�засобів�ма-

сової�інформації�вионавчо�о�ор�ан��Київра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

щодо�редаційної�політии�та�фінансово-�ос-

подарсьої�діяльності�ом�нальних�засобів�ма-

сової�інформації,�яі�належать�територіальній

�ромаді�міста�Києва.

22.�Звіт�товариства�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Столичний�ЦУМ»�про�вионання

поточних�робіт�з�реонстр�ції�б�дівлі�ЦУМ�

на�в�л.�Хрещати,�38/2���Шевченівсьом�

районі�м.�Києва.

23.�Інформація�про��аряче�водопостачання

в�м.�Києві,�зорема,�про�відс�тність��арячо�о

водопостачання�в�житлових�б�динах�на�в�л.

А.�Ахматової,�13,�13-�,�13-д���Дарницьом�

районі�м.�Києва,�а�таож�про�причини�відмо-

ви�ПАТ�«Київенер�о»�від��ладання�прямих�до-

�оворів�з�мешанцями�б�динів.

24.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

он�рс��нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�21.11.2014�№ 08/231-1254/ПР).

25.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�(від�17.11.2014�№ 08/231-1204/ПР)

26.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдиним�претендентам

на�право�оренди�(від�21.11.2014�№ 08/231-

1253/ПР).

27.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

он�рс��нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�28.11.2014�№ 08/231-1340/ПР).

28.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

он�рс��нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�28.11.2014�№ 08/231-1338/ПР).

29.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�(від�03.12.2014�№ 08/231-

1424/ПР).

30.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдиним�претендентам

на�право�оренди�(від�02.12.2014�№ 08/231-

1416/ПР).

31.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

он�рс��нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�02.12.2014�№ 08/231-1417/ПР).

32.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�17�люто�о�2011�ро��№ 27/5414

«Про�надання�з�оди�на�прийняття�до�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Ки-

єва�дорожньо�о�пориття,�інженерних�мереж,

спор�д�та�обладнання�ДП�«ЕКО»�та�ДП�«Сана-

торій�«Конча-Заспа»�(від�02.12.2014�№ 08/231-

1425/ПР).

33.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�28�люто�о�2013�№ 60/9117

«Про�передач��релі�ійній�ор�анізації�Свято-

Флорівсьом��жіночом��монастирю�м.�Києва

Київсьої�єпархії�Ураїнсьої�православної�цер-

ви�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Фролівсьій,�6/8

��Подільсьом��районі�м.�Києва»�(від�21.11.2014

№ 08/231-1255/ПР).

34.�Про�затвердження�офіційно�о�довідни-

а�«В�лиці�міста�Києва».

35.�Про�введення�мораторію�на�нове�б�дів-

ництво,�реонстр�цію�та�продаж�земельних

діляно���межах�охоронних�(б�ферних)�зон�

м.�Києва.

36.�Про�передач��земельної�діляни�п�бліч-

ном��аціонерном��товариств��«ТЕТІС»�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністратив-

но-виробничих�і�сладсьих�б�дівель�та�спо-

р�д�на�в�л.�Бо�атирсьій,�1�в�Оболонсьом�

районі�м.�Києва�(Д-3812).

37.�Про�передач��п�блічном��аціонерном�

товариств��«ОБОЛОНЬ»�земельної�діляни�для

реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�стадіон��на�в�л.�Північній,�26�(літ.�А,�Б)�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�(Д-5773).

38.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ПОЛОГОВИЙ�БУДИНОК�«ЛЕ-

ЛЕКА»�земельної�діляни�для�реонстр�ції

майново�о�омплес��з�розміщенням�б�дівель

медично�о�призначення�з�подальшими�їх�ес-

пл�атацією�та�обсл��ов�ванням�на�в�л.�Гамар-

ниа,�56�(літ.�А,�Б)�в�Оболонсьом��районі�

м.�Києва�(Д-6936).

39.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни��ромадянам�Яцен��Антон�

Володимирович��та�Тарадайо�Наталії�Анато-

ліївні�на�в�л.�Артема,�50�в�Шевченівсьом�

районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�житлово-

�о�б�дин��з�вб�довано-приб�дованими�при-

міщеннями�об’єтів�обсл��ов�вання�населен-

ня�(К-16595).

40.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельних�діляно�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ДУЕТПАК»�на�в�л.�Бориспільсьій,

9���Дарницьом��районі�м.�Києва�для�обсл�-

�ов�вання�та�еспл�атації�виробничих�примі-

щень�(К-21039).

41.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�підприємств��з�іноземними

інвестиціями�«МАКДОНАЛЬДЗ�ЮКРЕЙН�ЛТД»

на�площі�Мосовсьій,�1-3�(літ.�А)���Голосіїв-

сьом��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�залад��ресторанно�о��осподар-

ства�тип��«за�сочна»�«МаДональдз»�з�літнім

майданчиом�та��остьовою�автостояною�

(К-22761).

42.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�приватном��підприємств��фір-

мі�«Волна»�на�просп.�Генерала�Ват�тіна�(біля

затои�р.�Десени)���Дніпровсьом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та

ремонт��об’єтів�інженерної,�транспортної,

енер�етичної�інфрастр�т�ри,�об’єтів�зв’яз�

та�дорожньо�о��осподарства�(К-21940).

43.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ПОДІЛ�НЕРУХОМІСТЬ»�на�в�л.�Фр�н-

зе,�23���Подільсьом��районі�м.�Києва�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-офісно�о

б�дин��з�вб�довано-приб�дованими�нежит-

ловими�приміщеннями��ромадсьо�о�призна-

чення�та�підземним�парін�ом�(К-22155).

44.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�державном��підприємств�

«ДЕРЖПОСТАЧАННЯ»�на�в�л.�Верховинній,

53/13���Святошинсьом��районі�м.�Києва�для

реонстр�ції,�б�дівництва�ба�атоповерхово-

�о�житлово�о�омплес��з�подальшою�еспл�-

атацією�та�обсл��ов�ванням�(К-23514).

45.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«РЕАЛ�ГРУП»�на�в�л.�Ярославів

Вал,�15�(літ.�А)���Шевченівсьом��районі�

м.�Києва�для�еспл�атацією�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративної�б�дівлі�(К-23529).

46.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельних�діляно�ом�нальном��підприємств�

«Київпастранс»�на�перетині�в�л.�Братислав-

сьої�та�в�л.�С�леймана�Стальсьо�о���Дес-

нянсьом��та�Дніпровсьом��районах�м.�Ки-

єва�для�розширення�поворот��з�облашт�ван-

ням�додатових�місць�пар�вання�для�авто-

транспорт��з�подальшими�йо�о�еспл�атацією

та�обсл��ов�ванням�(К-22105).

47.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни��ромадянці�Об�ховій�Наталії

Анатоліївні�на�в�л.�Андріївсьій,�13,�в�л.�Брат-

сьій,�6���Подільсьом��районі�м.�Києва�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністратив-

но�о,�виробничо-сладсьо�о�омплес�,��а-

раж��та�залад���ромадсьо�о�харч�вання�

(К-23590).

48.�Про�поновлення�приватном��підприєм-

ств��фірмі�«ВОЛНА»�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�автозаправно�о�омплес��на

просп.�Генерала�Ват�тіна,�2-а���Дніпровсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-21193).

49.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Авва-сервіс»�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�б�дівництва,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�відритої�ав-

тостояни�на�в�л.�Північній,�1�в�Оболонсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-21180).

50.�Про�поновлення�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«РИНОК-1»�для�реонстр�ції

приринової�площі�під�тимчасов��автостоян-

��з�об’єтами�дорожньо�о�сервіс��(без�пра-

ва�апітальної�заб�дови)�на�в�л.�Елетротехніч-

ній,�4-а���Деснянсьом��районі�м.�Києва�(із

змінами�та�доповненнями,�внесеними�до�о-

вором�про�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�від�02.02.2012�№ 62-6-

00584)�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-20907).

51.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 46/3484�«Про�про-

даж�земельної�діляни�на�земельних�тор�ах

(а�ціонах)�для�б�дівництва�та�еспл�атації�б�-

дин��адміністративно-поб�тово�о�призначен-

ня�на�в�лиці�Теодора�Драйзера,�земельна�ді-

ляна�34���Деснянсьом��районі�м.�Києва»�

(Є-1240).

52.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�10.11.2011�№ 699/6935�«Про

оформлення�та�надання�земельних�діляно

приватном��аціонерном��товариств�:�«Київ-Дніп-

ровсье�між�ал�зеве�підприємство�промисло-

во�о�залізнично�о�транспорт�»�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�диспетчерсьої,

адміністративно-поб�тово�о�орп�с��тепло-

возно-ва�онно�о�депо�та�залізничних�олій�на

в�л.�Алма-Атинсьій,�37���Дніпровсьом��райо-

ні�м.�Києва»�(А-19631).

53.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Трофимен��Вітор��Арадійович�,

Сазоновій�Ірині�Ростиславівні,�Іжевсьом��Лео-

нід��Володимирович�,�Вороновій�Лідії�Мио-

лаївні���спільн��частов��власність�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Козацьій,�66���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9070).

54.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянці�Комащ��Аллі

Степанівні���3-м��пров.�Комінтерн����Дарниць-

ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21478).

55.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроб-

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни��ромадянин��Бєльсьом�

І�орю�Арт�рович��на�в�л.�Мостовій,�2���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-19912).

56.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни��правлін-

ню�Державної�автомобільної�інспеції�Головно-

�о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ

Ураїни�в�місті�Києві�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівель�та�спор�д�на�в�л.�Львів-

сьій,�80���Святошинсьом��районі�м.�Києва

(Д-6141).

57.�Про�припинення�Мінсьій�районній���міс-

ті�Києві�державній�адміністрації�права�постій-

но�о�орист�вання�земельними�ділянами�

(А-20457).

58.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�25.12.2014�№ 741/741�«Про

�поряд�вання�діяльності�вионавчо�о�ор�ан�

Київради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)».

59.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�19.06.2014�№ 10/10�«Про�пе-

релі�та�слад�постійних�омісій�Київсьої�місь-

ої�ради».

60.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�площею�2��а�на�в�л.�Кадетсьий��ай

біля�б�дин��№ 6���Солом’янсьом��районі�

м.�Києва.

61.�Про�затвердження�звіт��про�проведен�

робот��тимчасової�онтрольної�омісії�Київра-

ди�з�онтролю�за�охороною�водоймищ,�дже-

рел,�систем�питно�о�водопостачання�та�при-

ле�лих�до�них�територій���місті�Києві.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів
України

Рішення Київської міської ради № 7/872 від 22 січня 2015 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столи+

цю України — місто+герой Київ», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міс+
цевих рад та сільських, селищних, міських голів», Європейської Хартії місцевого самоврядування та з метою
реалізації права територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування через районні в
місті ради і їх виконавчі органи Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Зверн�тися�до�Кабінет��Міністрів�Ураїни

зі�зверненням�щодо�права�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�здійснювати�місцеве�само-

вряд�вання�через�районні�в�місті�ради�і�їх�ви-

онавчі�ор�ани�з�ідно�з�додатом.

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

зеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’язів.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�22.01.2015�ро��№ 7/872

ЗВЕРНЕННЯ
Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо права 

територіальної громади міста Києва здійснювати місцеве самоврядування
через районні в місті ради і їх виконавчі органи

Верховна�Рада�Ураїни�7�вересня�2010�ро��прийняла�Заон�Ураїни�№ 2500-VI�«Про�внесен-

ня�змін�до�Заон��Ураїни�«Про�столицю�Ураїни —�місто-�ерой�Київ»,�яим�встановила�можли-

вість�не��творення���місті�Києві�найнижчої�лани�місцево�о�самовряд�вання —�районних�рад�і

надала�право�визначати�необхідність�створення�останніх�територіальній��ромаді�міста�Києва,�шля-

хом�проведення�місцево�о�референд�м�,�та�Київсьій�місьій�раді,�шляхом�прийняття�відповід-

но�о�рішення,�з�ідно�з�частиною�др��ою�статті�7�вазано�о�Заон�.

На�вионання�вазано�о�Заон��9�вересня�2010�ро��Київсьою�місьою�радою�б�ло�прийня-

то�рішення�№ 7/4818�«Про�питання�ор�анізації��правління�районами�в�місті�Києві».�Вазаним

рішенням�Київсьа�місьа�рада�VI�слиання�вирішила�не��творювати�районні���місті�Києві�ра-

ди,�припинити�їх�діяльність�та�діяльність�їх�вионавчих�ор�анів�шляхом�лівідації�з�31�жовтня

2010�ро�.

Відповідно�до�п�нт��2�частини�др��ої�«Приінцевих�положень»�Заон��Ураїни�«Про�внесен-

ня�змін�до�Заон��Ураїни�«Про�столицю�Ураїни —�місто-�ерой�Київ»�щодо�поряд���творення

районних�рад»�від�07.09.2010�№ 2500-VI�Кабінет��Міністрів�Ураїни�б�ло�дор�чено�в�місячний

стро�внести�на�роз�ляд�Верховної�Ради�Ураїни�заонопроет�щодо�механізм��реалізації�цьо-

�о�Заон�.

У�зв’яз��з�невионанням�Кабінетом�Міністрів�Ураїни�відповідно�о�дор�чення�пор�шені�он-

стит�ційні�права�Київсьої�територіальної��ромади�щодо�можливості��творення�районних�рад.

Врахов�ючи�с�спільн��значимість�права�територіальної��ромади�міста�Києва�здійснювати�міс-

цеве�самовряд�вання�через�районні�в�місті�ради�і�їх�вионавчі�ор�ани,�Київсьа�місьа�рада�про-

сить�Кабінет�Міністрів�Ураїни�терміново�внести�на�роз�ляд�Верховної�Ради�Ураїни�заонопро-

ет�щодо�механізм��реалізації�Заон��Ураїни�«Про�столицю�Ураїни —�місто-�ерой�Київ»�та�за-

безпечити�приведення�своїх�нормативно-правових�атів,�а�таож�нормативно-правових�атів

міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�вионавчої�влади���відповідність�із�цим�Заоном.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Кодексу етики депутата 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 11/876 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статей 47, 49, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 8, 10, 18, 20

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про правила етичної поведінки», з ме+
тою зміцнення довіри громадян до Київської міської ради, забезпечення ефективної депутатської діяльно+
сті та уніфікації вимог до депутатів Київської міської ради, а також враховуючи протокол засідання міжфрак+
ційного депутатського об’єднання «За рівні можливості» № 1 від 7 листопада 2014 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Кодес�етии�деп�тата�Київсьої�місьої�ради�з�ідно�з�додатом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��азеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення�поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсьої�етии.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�22.01.2015�ро��№ 11/876

Преамбула
Київсьа�місьа�рада�я�представницьий�ор�ан�місцево�о�самовряд�вання�на�території�міста

Києва�та�ожен�деп�тат�Київсьої�місьої�ради,�зорема:

— відч�ваючи�відповідальність�перед�територіальною��ромадою�міста�Києва�та�своїми�вибор-

цями�та��свідомлюючи�довір�,�висловлен��иянами;

— ер�ючись�тим,�що�етичні�і�прозорі�дії�деп�татів�Київсьої�місьої�ради�значною�мірою�спри-

яють�форм�ванню�деморатичних�інстит�тів�в�місті�Києві,�посиленню�довіри�с�спільства�до�ор-

�анів�представницьої�деморатії,�розвит��і�вдосоналенню�норм�деп�татсьої�етии,�зобов’-

яз�ються�вион�вати�принципи�та�інстр�ції,�передбачені�цим�Кодесом.

*�*�*

Кодес�етии�деп�татів�Київсьої�місьої�ради�(далі —�Кодес)�встановлює�набір�етичних�прин-

ципів�і�стандартів,�на�основі�яих�деп�тати�Київсьої�місьої�ради�(далі —�деп�тати)�здійснюють

свою�діяльність.�Кодес�є�орпоративною���одою,�розробленою�і��хваленою�з�метою�сприяння

ефетивної�діяльності�деп�татів.

Метою�Кодес��є�встановлення�стандартів�та�правил�поведіни�для�вре��лювання�сит�ацій

етично�о�харатер�,�що�виниають�в�процесі�здійснення�деп�татами�повноважень,�поладених

на�них�Констит�цією�Ураїни,�заонами�Ураїни�та�волею�виборців.

РОЗДІЛ�І�

За	альні�положення

Стаття�1.�За	альні�вимо	и�стосовно�поведін�и�деп�тата

1.�У�своїй�діяльності�деп�тат�повинен:

— захищати�інтереси�територіальної��ромади�міста�Києва�та�безпосередньо�своїх�виборців;

— ер�ватися�інтересом�і�бла�ом�територіальної��ромади,�я��він�представляє;

— знати�положення�Констит�ції,�заонів�Ураїни�та�інших�нормативно-правових�атів,�яі�є

підставою�для�йо�о�діяльності;

— вион�вати�свої�обов’язи�ретельно,�зі�старанням,�з�наміром�звіт�вати�за�прийняті�рішен-

ня;

— знати�і�роз�міти�деморатичні�принципи�місцево�о�самовряд�вання,�всебічно�сприяти�за-

л�ченню�до�безпосередньо�о��правління�містом�Києвом�членів�територіальної��ромади�міста

Києва;

— взаємодіяти�з�іншими�інстит�ціями��ромадянсьо�о�с�спільства,��ромадсьими�ор�анізаці-

ями�та�ор�анами�самоор�анізації�населення;

— не�вдаватися�до�дій,�яі�мо�ли�б�спон�ати�інших�до�пор�шення�положень�заонів�Ураїни

і�цьо�о�Кодес�;

Деп�тат���своїй�діяльності�має�б�ти�зразом��ідності,�чесності,�порядності�та�професіоналіз-

м�.

Стаття�2.�Принципи,�я�ими�повинен��ер�ватися�деп�тат�під�час�ви�онання�своїх�обо-

в’яз�ів

1.�Відданість�інтересам�територіальної��ромади�міста�Києва.�

2.�С�млінність.

3.�Доброчесність�та�прозорість.

4.�Об’єтивність�та�не�передженість.

5.�Відповідальність�та�підзвітність�перед�територіальною��ромадою�міста�Києва.

6.�П�блічність.

7.�Чесність.

8.�Компетентність.

Стаття�3.�Порядо��застос�вання�цьо	о�Коде�с�

1.�У�разі�пор�шення�деп�татом�Київсьої�місьої�ради�цьо�о�Кодес���олов�ючий�на�пленар-

ном��засіданні�Київсьої�місьої�ради�або�постійна�омісія�Київсьої�місьої�ради,�до�предмет�

відання�яої�віднесено�питання�Ре�ламент��(далі —�Комісія),�може�застос�вати�до�ньо�о�захо-

ди�вплив����поряд�,�визначеном��цим�Кодесом�та�Ре�ламентом�Київсьої�місьої�ради.

РОЗДІЛ�ІІ

Правила�деп�татсь�ої�ети�и���Київсь�ій�місь�ій�раді,�постійних��омісіях�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�інших��творених�нею�ор	анах

Стаття�4.�Прис�тність�на�засіданнях

1.�Деп�тат�зобов’язаний�особисто�б�ти�прис�тнім�і�брати��часть���засіданнях�Київсьої�місь-

ої�ради�та�її�ор�анів,�до�слад��яих�йо�о�обрано;�добросовісно�вион�вати�рішення�і�дор�чен-

ня�Київсьої�місьої�ради,�постійних�та�тимчасових�онтрольних�омісій�Київсьої�місьої�ради.

Відс�тність�деп�тата�на�засіданнях�доп�сається�тільи�через�поважн��причин�,�при�цьом��де-

п�тат�зобов’язаний�діяти�відповідно�до�поряд�,�передбачено�о�Ре�ламентом�Київсьої�місьої

ради.�У�разі�неможливості�приб�ти�на�пленарне�засідання�Київсьої�місьої�ради,�засідання�по-

стійної�чи�тимчасової�онтрольної�омісій�чи�іншо�о�ор�ан�,�до�яо�о�обрано�деп�тата,�деп�тат

повідомляє�про�це�серетаріат��Київсьої�місьої�ради,�чи�відповідно��олові�відповідної�постій-

ної�чи�тимчасової�онтрольної�омісії,�чи�іншо�о�ор�ан�.

Стаття�5.�Голос�вання�на�засіданнях

1.�Деп�тат��олос�є�особисто.�На�пленарних�засіданнях�Київсьої�місьої�ради�не�доп�саєть-

ся�передор�чення�щодо��олос�вання�іншом��деп�тат��або�іншій�особі.�У�разі�встановлення�та-

их�пор�шень,�фат�яих�підтверджено�до�ментальними�доазами�або�свідченнями�очевидців,

�олов�ючий�на�пленарном��засіданні�Київсьої�місьої�ради�ви�олош�є�на�пленарном��засідан-

ні�Київсьої�місьої�ради�попередження�деп�тат�-пор�шни�,�а�інформація�про�таі�фати�п�б-

лі�ється�в��азеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати»�та�на�офіційном��веб-сайті�Київсьої�місь-

ої�ради.

2.�Вил�чення�арти�деп�тата�чи�перешоджання�здійсненню�волевиявлення�деп�тата�забо-

роняється.

Стаття�6.�Правила�поведін�и�деп�татів�під�час�пленарних�засідань�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�засідань�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�інших��творених�нею�ор	анах

1.�Поведіна�деп�татів�та�відносини�між�деп�татами�б�д�ються�на�основі�принцип��рівності.

Кожен�деп�тат�зобов’язаний�лояльно�ставитися�до�інших�деп�татів�незалежно�від�їхньо�о�соці-

ально�о�та�майново�о�стат�с�,�раси,�ві��і�статі,�етнічно�о�походження,�політичних�та�релі�ійних

переонань.�Деп�тати�повинні�здійснювати�свою�робот�,�ер�ючись�принципами�вільно�о�оле-

тивно�о�об�оворення,�пова�и�до�плюралізм��по�лядів�і�д�мо,�недоп�щення�онфлітів,�подолан-

ня�с�перечностей���позиціях�деп�татів�шляхом�дис�сій�та�омпромісів.�Деп�тат�не�може�на-

в’яз�вати�свою�позицію�шляхом�застос�вання�по�роз,��льтимат�мів�та�інших�подібних�дій.

2.�Бер�чи��часть���пленарних�засіданнях�Київсьої�місьої�ради,�засіданнях�постійних�та�тим-

часових�онтрольних�омісій�Київради�та�інших��творених�нею�ор�анах,�деп�тати�повинні�до-

трим�ватися�дисципліни�та�норм�етии�і,�зорема,�правил,�передбачених�Ре�ламентом�Київ-

сьої�місьої�ради�та�цим�Кодесом,�проявляти�ввічливість,�толерантність,�татовність�та�пова-

���до��олов�ючо�о�на�засіданні,�деп�татів�та�інших�осіб,�прис�тніх�на�засіданні.

3.�Не�доп�саються�індивід�альні�та�олетивні�дії�деп�татів,�спрямовані�на�зрив�чи�створен-

ня�перешод���проведенні�засідань.�Зорема,�забороняється:�

1)�вист�пати�без�дозвол���олов�ючо�о,�в�том��числі�з�питань,�що�не�стос�ються�визначено�о

поряд��денно�о;

2)�пор�ш�вати�встановлені�Ре�ламентом�Київсьої�місьої�ради�порядо�та�вимо�и�стосовно

вист�пів;

3)�перешоджати�виладенню�або�сприйняттю�вист�п��(ви��ами,�оплесами,�зв�овими�при-

строями,�вставанням,�розмовами�по�мобільном��телефон��тощо);

4)�виористов�вати�образливі�висловлювання�та�непристойні�слова,�залиати�до�незаонних

і�насильницьих�дій,�доп�сати�образи�на�адрес��інших�деп�татів�або�інших�осіб,�державних�ор-

�анів,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій;

5)�виористов�вати�в�своїх�промовах�недостовірні�та�неперевірені�відомості;

6)�вносити�до�зали�засідань�та�виористов�вати�під�час�проведення�засідань�плаати,�лоз�н-

�и,���чномовці,�інші�предмети�та�технічні�засоби,�яі�не�мають�на�меті�забезпечення�нормотвор-

чої�діяльності,�чи�навпаи,�створювати�перешоди���роботі�технічно�о�обладнання,�що�необхід-

не�для�проведення�засідань;

7)�цілеспрямовано�чинити�дії,�наслідом�яих�може�б�ти�пошодження�або�знищення�майна

Київсьої�місьої�ради,�або�майна,�яе�Київсьою�місьою�радою�оренд�ється.

4.�У�разі�пор�шення�вимо�,�виладених���цій�статті,��олов�ючий�на�пленарном��засіданні�Ки-

ївсьої�місьої�ради�має�право:

1)�залиати�деп�татів�до�поряд�;
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2)�винести��сне�за�важення�деп�тат�;

3)�піддати�деп�тата�п�блічном��ос�д��шляхом�о�олошення�про�пор�шення�на�засіданні

4)�зверн�тися�до�Комісії�зі�сар�ою�про�пор�шення�норм�цьо�о�Кодес��та�проханням�нада-

ти�оцін��вчиненим�діям�та�винести�рішення�про�притя�нення�деп�тата�(деп�татів),�що�пор�-

шив�(пор�шили)�вимо�и�цьо�о�Кодес�,�до�відповідальності;

5)�зарити�пленарне�засідання�з�підстав,�передбачених�Ре�ламентом�Київради.

РОЗДІЛ�ІІІ

Право�на�володіння�та�поширення�інформації,�ви�ористання�стат�с��деп�тата

Стаття�7.�Ви�ористання�деп�татом�сво	о�стат�с����питаннях�поширення�інформації,

дотримання�деп�татсь�ої�таємниці

1.�Деп�тат�не�повинен�виористов�вати�свій�деп�татсьий�стат�с�в�особистих,�зорема�о-

рисливих,�цілях.�Це�стос�ється�всіх�аспетів�діяльності�деп�тата,�йо�о�відносин�з�державними

ор�анами�та�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�посадовими�особами,��ромадсьістю�та�за-

собами�масової�інформації.

2.�Деп�тат�зобов’язаний�виористов�вати�лише�в�сл�жбових�цілях�і�не�роз�олош�вати�інфор-

мацію,�яа�заонодавством�віднесена�до�інформації�з�обмеженим�дост�пом�і�стає�відомою�йо-

м��під�час�вионання�деп�татсьих�обов’язів.

3.�Деп�тат�не�може�роз�олош�вати�інформацію,�яа�стала�йом��відома�під�час�здійснення

деп�татсьих�повноважень,�ящо�ця�інформація:

— стос�ється�питань,�яі�роз�лян�ті�на�заритих�засіданнях�Київсьої�місьої�ради�та�її�ор�а-

нів;

— стос�ється�таємниць�особисто�о�життя�деп�тата,�яі�охороняються�заоном�і�стали�відо-

мими�в�зв’яз��з�роз�лядом���Київсьій�місьій�раді�питання�про�пор�шення�деп�татом�деп�-

татсьої�етии�до�винесення�рішення�по�справі�про�відповідне�пор�шення;

— сладає�таємницю�особисто�о�життя�виборця�чи�іншої�особи,�що�довірена�деп�тат��за

�мови�її�нероз�олошення;

— містить�персональні�дані�осіб,�і�зазначені�особи�не�надали�з�од��на�її�поширення.

4.�У�разі�пор�шення�вимо��цієї�статті�с�б’єт,�що�виявив�таі�пор�шення,�звертається�зі�сар-

�ою�до�Комісії�з�проханням�роз�лян�ти�справ��по�с�ті�та�винести�відповідне�рішення�з�метою

поарання�деп�тата-�пор�шниа.

Стаття�8.�Ви�ористання�деп�татом�деп�татсь�о	о�блан��

1.�Деп�тат�зобов’язаний�виористов�вати�затверджений���встановленом��поряд��деп�тат-

сьий�блан�тільи�для�офіційних�звернень,�запитів,�листів�та�до�ментів,�яі�підпис�ються�ним

власнор�ч�і�необхідні�для�здійснення�деп�татсьих�повноважень.

РОЗДІЛ�IV

Правила�деп�татсь�ої�ети�и�під�час�роботи�з�виборцями,�із�засобами�масової�

інформації,�працівни�ами�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�та�помічни�ами-

�онс�льтантами

Стаття�9.�Взаємовідносини�деп�тата�з�виборцями

1.�Деп�тат�несе�відповідальність�перед�своїми�виборцями�за�обіцяни,�дані�в�період�перед-

виборчої�ампанії.�Деп�тат�повинен�об’єтивно�ставитися�до�своїх�обіцяно,�не�давати�обіця-

но,�що�завідомо�не�мож�ть�б�ти�вионані.

2.�Деп�тат�повинен�с�млінно�вион�вати�свої�обов’язи�стосовно�роботи�з�виборцями,�про-

водити�прийоми��ромадян,�роз�лядати�та�надавати�відповідь�на�звернення��ромадян���строи

та�в�поряд�,�визначеними�заонодавством.

3.�Деп�тат�через�засоби�масової�інформації�і�під�час�з�стрічей�з�виборцями�зобов’язаний

інформ�вати�їх�про�свою�діяльність,�в�том��числі,�пов’язан��з�особистими�зверненнями��рома-

дян.�Інформація,�що�надається�деп�татом�виборцям,�має�б�ти�повною,�достовірною�та�об’є-

тивною.

4.�Деп�тат�повинен�вживати�всі�необхідні�заходи,�що�не�с�перечать�заон�,�з�метою�забез-

печення�прав,�свобод�і�заонних�інтересів�своїх�виборців�та�інших��ромадян.�З�метою�вирішен-

ня�проблем��ромадян�та�реалізації�поставлених�ними�вимо��деп�тат�повинен�вносити�пропо-

зиції���відповідні�ор�ани�державної�влади,�ор�ани�місцево�о�самовряд�вання,��ромадсьі�ор-

�анізації�та�інші��станови,�що�відповідальні�чи�мож�ть�сприяти�вирішенню�відповідних�завдань.

5.�При�особистом��спіл�ванні�з�виборцями�деп�тат�повинен�нама�атися�сл�жити�приладом

професіоналізм�,�порядності,�деморатичності�та�справедливості;�проявляти�пова���та�терпи-

мість�до�переонань�виборців,�традицій,��льт�рних�особливостей�етнічних�і�соціальних��р�п,

релі�ійних�онфесій,�сприяти�міжнаціональній�та�міжонфесійній�з�оді;�проявляти�витрим��і

оретність,�особливо���тих�випадах,�оли�власна�позиція�деп�тата�не�збі�ається�з�д�мою

виборця.

Стаття�10.�Взаємодія�деп�тата�із�засобами�масової�інформації

1.�Деп�тат�не�повинен��ниати�спіл�вання�з�представниами�засобів�масової�інформації,

особливо�з�важливих�для�с�спільства�питань,�а�навпаи,�нама�атися�частіше�доносити�власн�

позицію,�позицію�своєї�політичної�сили�чи�Київсьої�місьої�ради�в�цілом��до�відома��ромадян.

2.�П�блічні�вист�пи�деп�тата�мають�б�ти�оретними�та�виваженими,�спрямованими�на�зміц-

нення�авторитет��деп�тата�та�Київсьої�місьої�ради�в�цілом�.

3.�У�разі,�ящо�деп�тат,�вист�паючи�в�засобах�масової�інформації,�на�прес-онференціях,�мі-

тин�ах,�з�б�дь-яими�п�блічними�заявами,�піддає�ритиці�діяльність�державних�ор�анів�та�ор-

�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підприємств��станов�та�ор�анізацій�та�їх�посадових�осіб�і��ро-

мадян,�він�повинен�виористов�вати�тільи�достовірні,�перевірені�фати.

Стаття�11.�Взаємодія�деп�тата�з�працівни�ами�се�ретаріат��Київради,�помічни�ами-

�онс�льтантами�деп�тата�Київради

1.�Діяльність�серетаріат��Київсьої�місьої�ради�та�помічниів-онс�льтантів�спрямована�на

забезпечення�вионання�деп�татом�своїх�деп�татсьих�повноважень.�Працівнии�серетаріат�

Київсьої�місьої�ради�та�помічнии-онс�льтанти�повинні�сприяти�встановленню�професійних,

онстр�тивних�відносин�з�деп�татом,�що�є�важливим�фатором�ефетивності�діяльності�Ки-

ївсьої�місьої�ради.�Деп�тати�повинні�б�ти�оретними�і�ввічливими���спіл�ванні�з�працівни-

ами�серетаріат��Київсьої�місьої�ради�та�помічниами-онс�льтантами,�демонстр�вати�їм

свою�пова���та�вихованість;�те�ж�саме�стос�ється�працівниів�серетаріат��Київсьої�місьої

ради�та�помічниів-онс�льтантів�по�відношенню�до�деп�татів.

2.�Деп�тат�зал�чає�до�діяльності�працівниів�серетаріат��безпосередньо�тільи�для�вио-

нання�деп�татсьих�обов’язів,���с�ворій�відповідності�до�тр�дово�о�заонодавства�Ураїни.

3.�Деп�татам�забороняється�чинити�б�дь-яі��тиси�по�відношенню�до�працівниів�серета-

ріат��Київсьої�місьої�ради�та�помічниів-онс�льтантів�через�причини,�пов’язані�з�їхніми�по-

літичними�та�релі�ійними�переонаннями,�етнічним�та�соціальним�походженням,�расою,�стат-

тю�та�віом,�майновим�стат�сом.

4.�Працівнии�серетаріат��Київсьої�місьої�ради�та�помічнии-�онс�льтанти�мають�право

зверн�тися�зі�сар�ою�щодо�пор�шення�деп�татами�вимо��цьо�о�Кодес�,�Ре�ламент��Київра-

ди�та�заонів�Ураїни�на�предмет�неетичної�поведіни�деп�татів�до�Комісії,�ящо�інше�не�перед-

бачено�заонодавством�Ураїни.�Ці�сар�и�підля�ають�обов’язовом��роз�ляд��Комісією�і�пе-

редбачають�перевір��фатів,�що�містяться���сарзі,�та,���разі�виявлення�пор�шень,�вжиття�за-

ходів�відповідно�о�реа��вання.

РОЗДІЛ�V

Порядо��роз	ляд��питань,�пов’язаних�з�пор�шенням�Коде�с�,�та�відповідальність

за�пор�шення

Стаття�12.�Порядо��роз	ляд��питань,�пов’язаних�з�пор�шенням�Коде�с�,�та�відпо-

відальність�за�пор�шення

1.�Дотримання�деп�татом�норм�цьо�о�Кодес��є�важливим�елементом�для�всебічної�і�об’є-

тивної�оціни�йо�о�професійних�і�особистих�яостей.

2.�Головним�ор�аном���стр�т�рі�Київсьої�місьої�ради,�що�забезпеч�є�дотримання�деп�та-

тами�правил�деп�татсьої�етии�і,�зорема,�вимо��цьо�о�Кодес�,�є�постійна�омісія�Київради,

до�предмета�відання�яої�віднесено�питання�Ре�ламент��Київради.

3.�За�рез�льтатами�роз�ляд��на�своєм��засіданні���випад��пор�шення�цьо�о�Кодес��Комі-

сія�має�право�застос�вати�до�деп�тата-пор�шниа�один�або�одночасно�ільа�таих�заходів

вплив�:

1)�попередження�із�занесенням�до�протоол��засідання;

2)�реомендація�деп�тат��вжити�належних�заходів�з�метою�попередження�подальших�випад-

ів�пор�шень�норм�і�правил�деп�татсьої�етии;

3)�інформ�вання�про�недостойн��поведін��деп�тата�та�про�заходи�вплив�,�яих�вжила�до

ньо�о�Київсьа�місьа�рада,�шляхом�розміщення�повідомлень����азеті�Київсьої�місьої�ради

«Хрещати»�та�на�офіційном��веб-сайті�Київсьої�місьої�ради;

4)�внесення�на�роз�ляд�Київсьої�місьої�ради�пропозицій�щодо�застос�вання�до�деп�тата,

що�пор�шив�норми�деп�татсьої�етии,�санцій���ви�ляді�позбавлення�права�вист�п��на�одно-

м��пленарном��засіданні.

4.�У�разі�виявлення�за�рез�льтатами�роз�ляд��питань�щодо�пор�шення�деп�татами�норм�де-

п�татсьої�етии�озна�злочин��або�адміністративно�о�правопор�шення,�Комісія�передає�ма-

теріали�справи�до�правоохоронних�ор�анів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про перейменування Київської міської клінічної лікарні № 6
Рішення Київської міської ради № 16/881 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самовря+
дування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�Київсь��місь��лінічн�

ліарню�№ 6���Київсь��місь��лінічн��ліарню

інтенсивно�о�лі�вання�№ 4.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�вионання�п�нт��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рі-

шення�свої�розпорядження.

3.�Ввести�мораторій�на�сорочення�медич-

них�працівниів�заладів�охорони�здоров’я,�про

яі�йдеться�в�цьом��рішенні,�та�відч�ження�або

перепрофілювання�майна�цих�заладів.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

політии�і�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про перейменування Київської міської клінічної лікарні 
швидкої медичної допомоги

Рішення Київської міської ради № 20/885 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самовря+

дування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�Київсь��місь��лінічн�

ліарню�швидої�медичної�допомо�и���Київсь�

місь��лінічн��ліарню�інтенсивно�о�лі�вання

№ 2.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�вионання�п�нт��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рі-

шення�свої�розпорядження.

3.�Ввести�мораторій�на�сорочення�медич-

них�працівниів�заладів�охорони�здоров’я,�про

яі�йдеться�в�цьом��рішенні,�та�відч�ження�або

перепрофілювання�майна�цих�заладів.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

політии�і�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про погашення заборгованості 
Деснянській районній організації Товариства 

Червоного Хреста України
Рішення Київської міської ради № 21/886 від 22 січня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України», рішення Київської міської ради № 328/9385
від 22.05.2013 «Про затвердження Порядку відбору громадських та благодійних організацій для надання фі+
нансової підтримки з бюджету міста Києва», рішення Київської міської ради № 23/5410 від 17.02.2011 «Про
затвердження Міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2011 — 2015 роки» (зі змінами та до+
повненнями), враховуючи звернення Деснянської районної організації Товариства Червоного Хреста Укра+
їни № 58 від 02.09.2014, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Списати�Деснянсьій�районній�ор�аніза-

ції�Товариства�Червоно�о�Хреста�Ураїни�бор�

по�орендних�платежах���с�мі�34089��рн�перед

Управлінням�освіти�Деснянсьої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації)

забезпечити�вионання�п�нт��1�цьо�о�рішен-

ня.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

політии�та�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�бюджет��та�соціально-еономічно�о

розвит�.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про перейменування Київської міської клінічної лікарні № 12
Рішення Київської міської ради № 18/883 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�Київсь��місь��лінічн��лі-

арню�№ 12���Київсь��місь��лінічн��ліарню

інтенсивно�о�лі�вання�№ 3.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�вионання�п�нт��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рішен-

ня�свої�розпорядження.

3.�Ввести�мораторій�на�сорочення�медич-

них�працівниів�заладів�охорони�здоров’я,�про

яі�йдеться�в�цьом��рішенні,�та�відч�ження�або

перепрофілювання�майна�цих�заладів.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

політии�і�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Про перейменування Київської міської клінічної лікарні № 1
Рішення Київської міської ради № 15/880 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�Київсь��місь��лінічн��лі-

арню�№ 1���Київсь��місь��лінічн��ліарню

інтенсивно�о�лі�вання�№ 1.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�вионання�п�нт��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рішен-

ня�свої�розпорядження.

3.�Ввести�мораторій�на�сорочення�медич-

них�працівниів�заладів�охорони�здоров’я,�про

яі�йдеться�в�цьом��рішенні,�та�відч�ження�або

перепрофілювання�майна�цих�заладів.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

політии�і�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Про перейменування Київської міської клінічної лікарні № 8
Рішення Київської міської ради № 17/882 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�Київсь��місь��лінічн��лі-

арню�№ 8���Київсь��місь��лінічн��ліарню

інтенсивно�о�лі�вання�№ 5.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�вионання�п�нт��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рішен-

ня�свої�розпорядження.

3.�Ввести�мораторій�на�сорочення�медич-

них�працівниів�заладів�охорони�здоров’я,�про

яі�йдеться�в�цьом��рішенні,�та�відч�ження�або

перепрофілювання�майна�цих�заладів.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

політии�і�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Про перейменування Київської міської 
дитячої клінічної лікарні № 1

Рішення Київської міської ради № 13/878 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самовря+

дування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�Київсь��місь��дитяч��лі-

нічн��ліарню�№ 1���Київсь��місь��лінічн��ди-

тяч��ліарню�інтенсивно�о�лі�вання�№ 1.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�вионання�п�нт��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рішен-

ня�свої�розпорядження.

3.�Ввести�мораторій�на�сорочення�медич-

них�працівниів�заладів�охорони�здоров’я,�про

яі�йдеться�в�цьом��рішенні,�та�відч�ження�або

перепрофілювання�майна�цих�заладів.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

політии�і�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Про перейменування Київської міської 
дитячої клінічної лікарні № 2

Рішення Київської міської ради № 14/879 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самовря+

дування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�Київсь��місь��дитяч��лі-

нічн��ліарню�№ 2���Київсь��місь��лінічн�

дитяч��ліарню�інтенсивно�о�лі�вання�№ 2.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації):

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�вионання�п�нт��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рі-

шення�свої�розпорядження.

3.�Ввести�мораторій�на�сорочення�медич-

них�працівниів�заладів�охорони�здоров’я�про,

яі�йдеться�в�цьом��рішенні,�та�відч�ження�або

перепрофілювання�майна�цих�заладів.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

політии�і�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 25/890 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунально+
го майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Ки+
ївської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи прото+
кол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 12 серпня 2014 року № 6, Київ+
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення�он-

�рс��нежитлові�приміщення�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додатом.

2.�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)��ласти�в��становленом��поряд��до�овір

оренди�нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�нтом�1�цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�22.01.2015�№ 25/890

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

без проведення конкурсу

Київський міський голова
В. Кличко

№ п/п Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна плата Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КМК ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

1. УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОE
ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ТА
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
Форма власності —
державна 
Форма господарювання —
бюджетна

ВУЛ.
БРАТИСЛАВСЬКА, 
№ 3, ЛІТ. "А", БЛОК В
Деснянський район
Нежилий будинок
(капітальний),
головний корпус —
лікувальноE
діагностичний блок
(в) Загальна площа
— 17204,2 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
2 поверх площа —
42,00 кв.м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

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

10�люто�о�2015�р.�за�№ 19/1130

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової 

енергії, постачання теплової енергії та встановлення тарифів 
на послуги з централізованого опалення і централізованого 

постачання гарячої води комунальному підприємству 
з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло+сервіс»

Розпорядження № 56 від 28 січня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово+комунальні послуги», постанов Кабінету Мініс+

трів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово+комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно+правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою запрова+
дження економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

ом�нальном��підприємств��з�еспл�атації�і

ремонт��житлово�о�фонд��«Житло-сервіс»,�що

додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�ом�нальном��підприємств��з�ес-

пл�атації�і�ремонт��житлово�о�фонд��«Житло-

сервіс»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання

теплової�енер�ії�ом�нальном��підприємств�

з�еспл�атації�і�ремонт��житлово�о�фонд��«Жит-

ло-сервіс»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�ом�нальном��підприємств��з�ес-

пл�атації�і�ремонт��житлово�о�фонд��«Житло-

сервіс»,�що�додаються.

5.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�центра-

лізовано�о�опалення�і�централізовано�о�пос-

тачання��арячої�води,�що�надаються�ом�наль-

ним�підприємством�з�еспл�атації�і�ремонт�



Про додатковий соціальний захист окремих малозахищених
категорій населення у 2014 році

Розпорядження № 1524 від 24 грудня 2014 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь$

кої ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу$
стріч киянам» на 2011$2015 роки» в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати:

1.1.�Щомісячн��матеріальн��допомо���з�ве-

ресня�по��р�день�2014�ро��:

��розмірі�1200��рн:

прийомним�сім’ям,�одном��з�бать�ів —�вихо-

вателів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип�,�опі��-

н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють�дитин�-інва-

ліда,�я�а�є�сиротою�(померли�або�за�ин�ли�обоє

бать�ів),�на��ожн��дитин�-інваліда-сирот�;

��розмірі�900��рн:

прийомним�сім’ям,�одном��з�бать�ів —�ви-

хователів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип�,�опі-

��н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють�дитин�-

і�валіда�(на��ожн��дитин�-інваліда);

прийомним�сім’ям,�одном��з�бать�ів —�ви-

хователів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип�,�опі-

��н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють�дитин��з

ВІЛ-�онта�том,�ВІЛ-стат�сом�(позитивним),

�онта�том�по��епатит��С,��епатитом�С�(на��ож-

н��дитин�).

1.2.�Одноразов��матеріальн��допомо���на

неповнолітніх�дітей,�смерть�бать�ів�(з�числа

зареєстрованих���м.�Києві)�я�их�пов’язана�з

�частю���масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протес-

т�,�що�відб�лися���період�з�21�листопада�2013

ро���по�21�люто�о�2014�ро���(Небесна�сотня)

��розмірі�по�5000��ривень.

1.3.�Одноразов��матеріальн��допомо���в�роз-

мірі�3500��рн�особам,�зареєстрованим�в�місті

Києві,�я�і�народили���2014�році�трійню�і�біль-

ше�дітей.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити�за�рах�но���оштів,�перед-

бачених���бюджеті�міста�Києва�на�2014�рі��на

ви�онання�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбо-

та.�Наз�стріч��иянам»�на�2011-2015�ро��,�за-

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

від�17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406�надання

матеріальної�допомо�и�на�за�альн��с�м���ош-

тів�620,6�тис.��рн�о�ремим�малозахищеним��а-

те�оріям�населення,�зазначеним���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

2.2�Виплат��матеріальної�допомо�и�прово-

дити�відповідно�до�Поряд���виплати�пенсій�та

�рошової�допомо�и�за�з�одою�пенсіонерів�та

одерж�вачів�допомо�и�через�їх�поточні�рах�н-

�и���бан�ах,�затверджено�о�постановою�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�30�серпня�1999�ро-

���№ 1596,�та�Інстр��ції�про�виплат��та�достав-

���пенсій,�соціальних�допомо��національним

оператором�поштово�о�зв’яз��,�затвердженої

на�азом�Міністерства�транспорт��та�зв’яз��

У�раїни,�Міністерства�праці�та�соціальної�по-

літи�и�У�раїни�від�28��вітня�2009�ро���№ 464/156

та�постановою�правління�Пенсійно�о�фонд�

У�раїни�від�28��вітня�2009�ро���№ 14-1,�заре-

єстрованої�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�02

липня�2009�ро���за�№ 592/16608.

При�цьом��держателям�«Карт�и��иянина»�ви-

плата�матеріальної�допомо�и�проводиться�шля-

хом�зарах�вання��оштів�на��арт�овий�рах�но�

в�рам�ах�впровадження�прое�т��системи�«Карт-

�а��иянина».

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

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

жавної�адміністрації)�надати�Департамент��со-

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

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

міністрації)�спис�и�дітей,�зазначених�в�підп�н�-

ті�1.1�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.
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Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10�люто�о�2015�р.�за�№ 20/1131

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�28�січня�2015�ро���№ 56

Тарифи
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству 

з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло$сервіс»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 307,52 369,02

2. Інші споживачі (крім населення) 1020,53 1224,64

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 278,63 334,35

2. Інші споживачі (крім населення) 991,64 1189,97

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 2,55 3,06

2. Інші споживачі (крім населення) 2,55 3,06

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 26,34 31,61

2. Інші споживачі (крім населення) 26,34 31,61

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10�люто�о�2015�р.�за�№ 21/1132

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�28�січня�2015�ро���№ 56

Тарифи
на транспортування теплової енергії комунальному підприємству 

з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло$сервіс»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

10�люто�о�2015�р.�за�№ 22/1133

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�28�січня�2015�ро���№ 56

Тарифи
на постачання теплової енергії комунальному підприємству з експлуатації 

і ремонту житлового фонду «Житло$сервіс»

Зареєстровано�

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

10�люто�о�2015�р.�за�№ 23/1134

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�28�січня�2015�ро���№ 56

Тарифи
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячоїводи, що надаються комунальним
підприємством з експлуатації і ремонту

житлового фонду «Житло$сервіс» як виконавцем цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн (з пдв)

1. Централізоване опалення у разі наявності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Гкал 374,56

інші споживачі 1 Гкал 1236,89

2. Централізоване постачання гарячої води за умови
підключення рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 25,14

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17 березня 2011 року № 377 «Про утворення ради 

вітчизняних та іноземних інвесторів при виконавчому органі 
Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)»
Розпорядження № 1513 від 23 грудня 2014 року

У зв’язку із змінами у персональному складі ради вітчизняних та іноземних інвесторів при виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), в межах функцій місцевого орга$
ну виконавчої влади:

1.�П�н�т�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�17�березня�2011�ро-

���№ 377�«Про��творення�ради�вітчизняних�та

іноземних�інвесторів�при�ви�онавчом��ор�ані

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

жавній�адміністрації)»�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«2.�Призначити��оловою�ради�вітчизняних�та

іноземних�інвесторів�при�ви�онавчом��ор�ані

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

жавній�адміністрації)�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лов��Клич�а�В.�В.».

2.�Внести�зміни�до�с�лад��ради�вітчизняних

та�іноземних�інвесторів�при�ви�онавчом��ор-

�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації),�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�17�березня�2011�ро�y�№�377�(�

реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�26�люто�о�2013�ро��

№ 251),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Зареєстровано�

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

10�люто�о�2015�р.�за�№ 19/1130

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�28�січня�2015�ро���№ 56

Тарифи на теплову енергію комунальному підприємству з експлуатації 
і ремонту житлового фонду «Житло$сервіс»

житлово�о�фонд��«Житло-сервіс»�я��ви�онав-

цем�цих�посл��,�що�додаються.

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

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про затвердження змін 
до складу територіальної інвентаризаційної комісії 

з проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) 

м. Києва
Розпорядження № 1530 від 25 грудня 2014 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським го$
ловою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київ$
ської міської державної адміністрації», у зв’язку із кадровими змінами, в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади:

Затвердити�зміни�до�с�лад��територі-

альної�інвентаризаційної��омісії�з�прове-

дення�технічної�інвентаризації�захисних

спор�д�цивільної�оборони�(цивільно�о�за-

хист�)�м.�Києва,�затверджено�о�розпоря-

дженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�від�30��р�дня�2009�ро��

№ 1485�(в�реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

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

від�25�вересня�2013�ро���№ 1668),�ви-

�лавши�йо�о�в�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перезатвердження проекту «Будівництво житлового
будинку (для забезпечення соціальним житлом черговиків
квартобліку) з вбудовано$прибудованими приміщеннями
соціально$побутового призначення, підземним паркінгом 

та дитячого садка, ділянка № 36 у 4$му мікрорайоні житлового
масиву Позняки Дарницького району м. Києва» 

(Коригування VII черги будівництва. Дитячий садок)
Розпорядження № 1527 від 25 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ» та постанови
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне$
ту Міністрів України», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Б�дівництво�жит-

лово�о�б�дин���(для�забезпечення�соціальним

житлом�чер�ови�ів��вартоблі��)�з�вб�довано-

приб�дованими�приміщеннями�соціально-по-

б�тово�о�призначення,�підземним�пар�ін�ом�та

дитячо�о�сад�а,�ділян�а�№ 36���4-м��мі�рорайо-

ні�житлово�о�масив��Позня�и�Дарниць�о�о�райо-

н��м.�Києва»�(Кори��вання�VII�чер�и�б�дівниц-

тва.�Дитячий�садо�),�врахов�ючи�е�спертний

звіт�державно�о�підприємства�«Спеціалізова-

на�державна�е�спертна�ор�анізація —�Централь-

на�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної

е�спертизи»�від�07�листопада�2014�ро���№ 00-

0894-14/ЦБ�та�позитивний�висново��держав-

ної�е�спертизи�Київсь�ої�місь�ої�філії�державно-

�о�підприємства�«Спеціалізована�державна�е�с-

пертна�ор�анізація�—�Центральна�сл�жба�У�ра-

їнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»�від�14

�вітня�2010�ро���№ 11-00205-10,�з�та�ими�тех-

ні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Про перерозподіл 
видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській

районній в місті Києві державній адміністрації 
на 2014 рік

Розпорядження № 1525 від 25 грудня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра$

їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою забезпечення належного функціонування спеціальних загальноосвітніх шкіл$ін$
тернатів:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�спо-

живання���с�мі�255 000��рн.,�передбачених

Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�на�2014�рі����за�альном��фон-

ді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о

обся���бюджетних�призначень,�шляхом�змен-

шення�видат�ів�споживання�по��од��тимчасо-

вої��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цевих�бюджетів�070101�«Дош�ільні�за�лади

освіти»�в�с�мі�255 000��рн.�та�збільшення�ви-

дат�ів�споживання�по��од��тимчасової��ласи-

фі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070304�«Спеціальні�за�альноосвітні

ш�оли-інтернати,�ш�оли�та�інші�за�лади�ос-

віти�для�дітей�з�вадами���фізичном��чи�роз�-

мовом��розвит��»�в�с�мі�255 000��рн.,�що�до-

дається.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

по�одження�перерозподіл��видат�ів,�передба-

чено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�по-

стійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно�о�розвит��.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

С А К Е П Р А П О Р К

Т У Р Л О Б О В

Е Т О Г Р А М А Е М М А

Л Х Р Е Щ А Т И К А С

Ь М А Г Н Л У К

М Л А А К С Е Л Е Р А Т

А Е Л І Т А Г Е Р А К Л

Х Ь А Р Г О Н Н А Я

Відповіді на сканворд 

4.�Просити�Головне��правління�Пенсійно�о

фонд��У�раїни�в�місті�Києві�надати�Департа-

мент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�спис�и�дітей,�зазначених�в

підп�н�ті�1.2�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�надати�Де-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�спис�и�осіб,�за-

значених�в�підп�н�ті�1.3�п�н�т��1�цьо�о�роз-

порядження.

6.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

печити�висвітлення�в�засобах�масової�інфор-

мації�зміст��цьо�о�розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Про проведення Міжнародного відкритого конкурсу на
оновлення громадського простору центрального ядра м. Києва 

з меморіалізацією подій Революції Гідності 
«Територія Гідності/Terra Dignitas»

Розпорядження № 1383 від 28 листопада 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю

України — місто$герой Київ», статей 6, 20 Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», Переглянутої рекомендації, стосовно архітектурних та міжнародних кон$
курсів з архітектури та містобудування, прийнятої Генеральною конференцією ООН з питань освіти, науки та
культури 27 листопада 1978 року, постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137
«Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», з метою оновлення гро$
мадського простору центрального ядра м. Києва і увічнення подій Революції Гідності та вшанування пам’яті
загиблих, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Провести�Міжнародний�від�ритий��он��рс

на�оновлення��ромадсь�о�о�простор��централь-

но�о�ядра�м.�Києва�з�меморіалізацією�подій

Революції�Гідності�«Територія�Гідності/Terra

Dignitas»�(далі —��он��рс).

2.�По�одити�Про�рам��та�Умови��он��рс�

з�ідно�з�додат�ом.

3.�Дор�чити�Департамент��містоб�д�вання

та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�вжити�всіх�необхідних�дій,�пов’яза-

них�з�ви�онанням�ф�н�цій�замовни�а��он��р-

с�,�від�імені�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�ор�а-

нізації�та�проведення�Кон��рс��здійснюється

за�рах�но���оштів,�зал�чених�в��становленом�

за�онодавством�поряд��.

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

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

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

�становленом��поряд���провести��ромадсь�е

об�оворення�прое�тів,�поданих�на�Кон��рс.

6.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

лити�зміст�цьо�о�розпорядження�в��становле-

ном��поряд��.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Показник
Одиниця

виміру
Кількість

VІІ  черга будівництва
(дитячий садок)

Вид будівництва= нове будівництво

Ступінь вогнестійкості будівлі = І 

Площа ділянки, га 2,2230

у тому числі в межах проектування га 0,8800

Площа забудови м2 2097,60

Поверховість поверх 3

Місткість дитячого садка місце 220

Загальна площа м2 9015,25

Корисна площа м2 7693,93

Будівельний об'єм м3 30459,80

Кількість створених робочих місць місце 60

Тривалість будівництва місяць 13,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
01.10.2014, у тому числі:

тис. грн 51658,685

будівельні роботи тис. грн 34539,158

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 5316,975

інші витрати тис. грн 11802,552

Із загальної кошторисної вартості, за довідкою замовника, виконано станом
на 01.10.2014, у тому числі:

тис. грн 15933,711

будівельні роботи тис. грн 11666,682

інші витрати тис. грн 4267,029

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторис-

ним�розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�за-

мовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�валь-

них�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�пе-

ревір�и�в��становленом��поряд��.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

трації)�від�24��р�дня�2013�ро���№ 2305�«Про

перезатвердження�прое�т��б�дівництва�жит-

лово�о�б�дин���(для�забезпечення�соціальним

житлом�чер�ови�ів��вартоблі��)�з�вб�довано-при-

б�дованими�приміщеннями�соціально-поб�то-

во�о�призначення,�підземним�пар�ін�ом�та�ди-

тячо�о�сад�а�на�ділянці�№ 36���четвертом��мі�-

рорайоні�житлово�о�масив��Позня�и���Дар-

ниць�ом��районі�(�ори��вання)»���частині,�що

стос�ється�VII�чер�и�б�дівництва�(дитячий�са-

до�).

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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ÎÂÍÈ, ïîä³¿ äíÿ ðîçãîð-
òàòèìóòüñÿ íåïðîãíîçîâà-
íî, í³÷îãî íå ïëàíóéòå, íå

íàìàãàéòåñÿ âçÿòè ï³ä êîíòðîëü ñè-
òóàö³þ, ïëèâ³òü çà òå÷³ºþ, íàâîäü-
òå ëàä â äóø³ ³ íàâêîëèøíüîìó ïðîñ-
òîð³. Áëàãîä³éí³ñòü º íåâ³ä’ºìíîþ
÷àñòêîþ áóòòÿ, òîæ ë³âîþ áåð³òü, à
ïðàâîþ ïîäàâàéòå íóæäåííèì.

ÒÅËÜÖ², ïðèãîòóéòåñÿ äî
êàð’ºðíèõ ïåðòóðáàö³é.Ïî-
ä³¿ äíÿ çàêëèêàþòü çàëè-

øèòè çà áîðòîì ìèíóëå ³ âçÿòè íî-
âèé êóðñ ó ñâ³òëå çàâòðà.Àëå óñï³õ
ìàëîâ³ðîã³äíèé, ÿêùî ïåðåáóâàºòå
â ïîëîí³ êîíñåðâàòèçìó, ó âàñ áðà-
êóº õîðîáðîñò³ ÷è â³äñóòí³é ïëàí
íîâèõ ä³é. Êîíêðåòíèõ â÷èíê³â íà
âèáðàíîìó íàïðÿìêó êðàùå íå ðî-
áèòè — ñòàðò âèÿâèòüñÿ ïåðåä÷àñ-
íèì.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, äîëÿ ñòâîðþº
óñï³øí³ óìîâè, àáè âè ïî-
ðâàëè ç ìèíóëèìè ö³ííîñ-

òÿìè ³ âñòóïèëè â íîâå ñï³âòîâà-
ðèñòâî. Îäíàê ÷è ãîòîâ³ âè â³äìî-
âèòèñÿ â³ä ñòàðî¿ ô³ëîñîô³¿ áóòòÿ,
ïî ÿê³é çâ³ðÿºòå âëàñí³ ä³¿, ³ îáíî-
âèòè ¿¿ ç âèìîãàìè ïðîãðåñó?...

ÐÀÊÈ,âàì íåáåçïå÷íî æè-
òè íà âóëêàí³, êîìôîðò ³
ñòàá³ëüí³ñòü— ñâÿòàÿ ñâÿ-

òèõ. À âñå, ùî âíîñèòü õàîñ, íå-
ïðîãíîçîâàí³ñòü, âñåëÿº íåâïåâ-
íåí³ñòü ó ìàéáóòíüîìó, º ðóéí³â-
íèì ³ìïóëüñîì. Ï³äâåä³òü ðèñêó
ï³ä ïîä³ÿìè ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ, ðîç-
ïëàò³òüñÿ ç áîðãàìè, âèêîíàéòå äà-
í³ îá³öÿíêè.

ËÅÂÈ, õòî äðóã, à õòî íå-
äðóã, ñòàíå î÷åâèäíèì,
ñïðàâæí³ òîâàðèø³ ï³ç-

íàþòüñÿ â á³ä³, â ÷îìó âè âêîòðå ïå-
ðåêîíàºòåñÿ. Òîæ êîëè õòîñü íå
âèòðèìàâ öåé ³ñïèò, ñë³ä â³ä íüî-
ãî äèñòàíö³þâàòèñÿ ³ ÿêîìîãà ïî-
äàë³.

Ä²ÂÈ, áóäü-ÿê³ íîâîââå-
äåííÿ ó ïðîôåñ³éí³é, ë³-
êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³é

ñôåðàõ ñë³ä â³äêëàñòè íà ïàðó äí³â.
À ÿêùî íå éìåòüñÿ ïîåêñïåðèìåí-
òóâàòè, íåõàé âàø³ çàìèñëè áóäóòü
äåòàëüíî ïðîðàõîâàí³ â ãîëîâ³, äî
àêòèâíèõ ä³é ïîêè ùî íå ïðèñòó-
ïàéòå.

ÒÅÐÅÇÈ, ïðèãîòóéòåñÿ äî
íåñïîä³âàíèõ ñþðïðèç³â,
øîêîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Âò³ì,

ëÿêàòèñÿ íå òðåáà. Âè ñèëüíà îñî-
áèñò³ñòü, ç ãåðîéñüêèì äóõîì,ïðèé-
øîâ ÷àñ íàëàøòóâàòèñÿ íà õâèëþ
ìîäåðí³çàö³¿, âäàòèñÿ äî åêñïåðè-
ìåíò³â, öüîãî âèìàãàº íåâìîëèìèé
ïðîãðåñ.Àëå íå ñüîãîäí³,ïåðå÷åêàé-
òå ïàðó äí³â.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïðèáîðêàé-
òå áóíòàðñüêèé äóõ ³ íå
ïåðåêðîþéòå íà íîâèé ëàä

äîìàøí³ òðàäèö³¿, çâè÷êè, íå çàò³-
âàéòå â îñåë³ êàï³òàëüí³ ðåìîíòè
òà ïðèáèðàííÿ. Ïëåêàéòå â äóø³
ëàñêàâ³ñòü, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü; òîä³
âñ³, õòî îïèíèâñÿ ïîðó÷, ïëàòèòè-
ìóòü âçàºìí³ñòþ.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ïåðåáóâàòèìóòü
ó ÷óäîâîìó íàñòðî¿,âèïðî-
ì³íþþ÷è â íàâêîëèøí³é

ïðîñò³ð ðàä³ñí³ ôëþ¿äè òà ïðèâàá-
ëþþ÷è ñïîð³äíåí³ äóø³. Áóòè â ïà-
ð³ ç âàìè — öå ñâÿòî! Íåñïîä³âàíå
çíàéîìñòâî ìîæå ïîäàðóâàòè íå-
çð³âíÿííó íàñîëîäó, çàëèøèâøè â
ïàì’ÿò³ íåçãëàäèìèé ñë³ä. Éä³òü íà
â³äâåðòèé ä³àëîã, íàâ³òü íåïðèºì-
íèé, ï³ñëÿ ìîâ÷àçíèõ îáðàç íèí³
ãðåáëþ ïðîðâå, ùî âíåñå ÿñí³ñòü ó
ñèòóàö³þ. Îäíàê äëÿ ïîøóêó ³ ïå-
ðåäà÷³ âàæëèâèõ ä³ëîâèõ â³äîìî-
ñòåé äåíü íåñïðèÿòëèâèé, ðèçèêó-
ºòå ñòàòè æåðòâîþ äåç³íôîðìàö³¿.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çàðîáëÿéòå
âëàñíèìè çóñèëëÿìè òà
÷åñíèì ñïîñîáîì. Âè óí³-

êàëüíèé ñïåö³àë³ñò øèðîêîãî ïðî-
ô³ëþ, ÿêèé çäàòíèé ñêëàñòè êîíêó-
ðåíö³þ áóäü-ÿêîìó êàð’ºðèñòó òà
õîäèòè â áàãàò³ÿõ. ² íå ñì³éòå âñòðÿ-
âàòè ó ãðîøîâ³ àâàíòþðè: ïðèáó-
òîê, îòðèìàíèé íåçàêîííèì øëÿ-
õîì, íàäàë³ ñòàíå ïðè÷èíîþ íåïî-
ðîçóì³íü, ñóòè÷îê ç ïîäàòê³âöÿìè.
Âàæëèâèìè ïîêóïêàìè ë³ïøå íå
çàõîïëþâàòèñÿ, à îáìåæèòèñÿ íà-
ãàëüíèìè äð³áíèìè âèòðàòàìè. ² íå
ëîâ³òü ãàâ ó ëþäíîìó ì³ñö³, º ðè-
çèê ñòàòè æåðòâîþ çëîä³¿â.

ÂÎÄÎË²¯, óòðèìàéòåñÿ â³ä
ç’ÿñîâóâàíü ñòîñóíê³â ç ä³-
ëîâèìè, øëþáíèìè ïàðò-

íåðàìè, øàíñè, ùî ä³àëîã ïðèâåäå
äî êîíñòðóêòèâíîãî ðåçóëüòàòó òà
âçàºìíîãî ïîðîçóì³ííÿ, ì³çåðí³.
Ñüîãîäí³ ¿ì â³äâåäåíî ãðàòè ïåð-
øó ñêðèïêó â îðêåñòð³.À âè ìåíøå
íåðâóéòå, ñìèðåííî ïðèñòîñîâóé-
òåñÿ äî âèìîã, ³íòåðåñ³â òà íàáè-
ðàéòåñÿ äîñâ³äó.À íà ðîáîò³ òÿãí³òü
òðóäîâîãî âîçà, óäîñêîíàëþþ÷èñü,
ÿê ñïåö³àë³ñò øèðîêîãî ïðîô³ëþ.

ÐÈÁÈ, äåíü êàðì³÷íèé, íå
á³éòåñÿ ñàìîòè,âîíà ³ìïî-
íóº âàøîìóäóøåâíîìóñòà-

íó. Ìîæíà çàõîâàòèñÿ â «ìóøëþ»
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ÷è çàêîíñï³ðó-
âàòèñÿ â ñ³ìåéíèõ ñò³íàõ ³ çàéíÿòè-
ñÿ äîìàøí³ì áëàãîóñòðîºì. À îñü
âèêëèêàòè íà â³äâåðòó ðîçìîâó ïàðò-
íåðà ÷è ñóïðîòèâíèêà íåìàº ñåíñó.
Ñêîð³øå âñüîãî, âîíè çíàõîäÿòüñÿ
íà ðîçäîð³ææ³, ëîã³÷íîñò³ áðàêóº,
òîæ íàâðÿä ÷è äî÷åêàºòåñÿ â³ä íèõ
îäíîçíà÷íî¿ ïîâåä³íêè,àäåêâàòíî-
ãî ôîðìóëþâàííÿ äóìîê òà íàì³ð³â.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: —19o

Àòì. òèñê: 764 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 89 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: —7o

Àòì. òèñê: 761 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: —13o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 75 %

ãîðîñêîï

18 ëþòîãî

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 18 ëþòîãî
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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
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Ìàð³ÿ ÃÅÐÃÅËÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÑËÎÍÓ Õîðàñó ç Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó 14 ëþòîãî âè-
ïîâíèëîñÿ 10 ðîê³â. Îô³ö³éíå ñâÿòêóâàííÿ ðîçïî-
÷àëîñÿ î 12-é ó íåä³ëþ â ïàâ³ëüéîí³ «Ñëîíîâíèê»,
äå ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî â³äâ³äóâà÷³â.

ßê â³äîìî, ñëîí Õîðàñ ðîäîì ç Áåðë³íà, çà ñâîº
æèòòÿ òðîõè ïîì³ãðóâàâ — ñïî÷àòêó äî Ðîñòîâà-íà-
Äîíó, à ïîò³ì äî Êèºâà. Éîãî âàãà — 3 òîííè.

Íà ÷åñòü Äíÿ íàðîäæåííÿ Õîðàñó ïîäàðóâàëè âå-
ëè÷åçíèé êîøèê ç óëþáëåíèìè ëàñîùàìè. Ñåðåä
ãîñòèíö³â áóëè ÿáëóêà, ìîðêâà, áàíàíè. Îñòàíí³ â³í
ïîëþáëÿº íàéá³ëüøå. À çàãàëîì ùîäåííèé ðàö³îí
Õîðàñà ñòàíîâèòü ïîíàä 200 êã ¿æ³. Ï³ñëÿ ñìà÷íîãî
îá³äó ñï³âðîá³òíèêè çîîïàðêó ïðîâåëè çîîâ³êòîðè-
íó äëÿ çàïðîøåíî¿ íà ³ìåíèíè ä³òâîðè. Ï³ä ÷àñ êîí-
êóðñó ìàëþêè ä³çíàëèñÿ ïîäðîáèö³ ïðî âñ³õ òâàðèí
ñâ³òó, à òàêîæ âèïðîáóâàëè ñåáå â ðîë³ ñë³äîïèò³â,
ðîçãëÿäàþ÷è ³ âãàäóþ÷è ñë³äè õèæèõ ³ êîïèòíèõ òâà-
ðèí. À íàñàìê³íåöü óñ³ þí³ ó÷àñíèêè àêö³¿ çðîáèëè

âåëèêó âàëåíòèíêó ç ôîòîãðàô³é òâàðèí Êè¿âñüêî-
ãî çîîïàðêó �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1700 — ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïó, çàïðîøåíîãî äî Ìîñ-
êâè Ïåòðîì I, íàãîðîäæåíî îðäåíîì ñâ. Àíäð³ÿ Ïåðâî-
çâàííîãî.
1911 — ïåðøà îô³ö³éíà äîñòàâêà àâ³àïîøòè.
1913 — àíãë³éñüêèé ðàä³îõ³ì³ê Ôðåäåð³ê Ñîää³ çàïðî-
ïîíóâàâ òåðì³í «³çîòîï».
1932 — ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çàâîþâàííÿ Ìàíü÷æóð³¿ ßïî-
í³ÿ ïðîãîëîñèëà ¿¿ íåçàëåæí³ñòü â³ä Êèòàþ.Ãëàâîþ ìàð³î-
íåòêîâî¿ äåðæàâè Ìàíü÷æîó-Ãî ñòàâ êîëèøí³é êèòàéñüêèé
³ìïåðàòîð Ãåíð³ Ïó ²,êîòðèé ñòàâ ïðàâèòè ï³ä ³ìåíåì Êàíã
Òå.Íåçâàæàþ÷è íà àêòèâíèé çáðîéíèé íàòèñê êîìóí³ñòè÷-
íîãî Êèòàþ, äåðæàâà ïðî³ñíóâàëà äî 1945 ðîêó.
1936 — íîðâåçüêà ô³ãóðèñòêà Ñîíÿ Õåí³ âäåñÿòå âèãðà-
ëà ÷åìï³îíàò ñâ³òó â îäèíî÷íîìó ðîçðÿä³.Âñüîãî çà ñâîþ
êàð’ºðó âîíà ø³ñòü ðàç³â ñòàâàëà ÷åìï³îíêîþ ªâðîïè ³
òðè÷³ âèãðàâàëà Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè (1928, 1932, 1936 ðð.)
1960 — ó Ñêâî-Âåëë³ (ÑØÀ) ïî÷àëèñÿ VIII çèìîâ³ Îë³ì-
ï³éñüê³ ³ãðè, íà ÿêèõ âïåðøå âèñòóïèëè æ³íêè-êîâçàíÿð-
êè. Ó ìåäàëüíîìó çàë³êó ïåðåìîãëè çá³ðí³ ÑÐÑÐ, Í³ìå÷-
÷èíè òà ÑØÀ.
1966 — çàâåðøåíî ïåðøå âèäàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿí-
ñüêî¿ åíöèêëîïåä³¿.

1979 — âïåðøå çà áàãàòî ðîê³â ó ïóñòåë³ Ñàõàðà âèïàâ
ñí³ã.
1990 — íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ â ßïîí³¿ ïåðåìîãó
çäîáóëà Ë³áåðàëüíî-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ, ÿêà âèñòóïà-
ëà ï³ä ãàñëîì «Ñâîáîäà ³ äåìîêðàò³ÿ ÷è ñîö³àë³çì». Ó
âèáîðàõ âçÿëî ó÷àñòü 73,3 % â³äñîòêà âèáîðö³â, ³ ïðè-
õèëüíèêè äåìîêðàò³¿ îòðèìàëè â ïàëàò³ 272 ïðåäñòàâ-
íèê³â ç 512 ì³ñöü.
1997 — ó Àëæèð³ ïðèéíÿòî çàêîí, ùî çàáîðîíÿº ñòâî-
ðåííÿ ïàðò³é çà ðåë³ã³éíèì ÷è ìîâíèì ïðèíöèïîì.
2008—Ïàðëàìåíò Êîñîâî ïðîãîëîñèâ íåçàëåæí³ñòü êðàþ
â³ä Ñåðá³¿. Öüîãî æ äíÿ ïðåçåíòîâàíî îô³ö³éí³ ñèìâîëè
Êîñîâà. Äî ê³íöÿ ðîêó Êîñîâî âèçíàëè 69 äåðæàâ.
2011 — îðãàí³çîâàí³ ÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, ó Ë³â³¿
ïî÷àëèñü ìàñîâ³ âèñòóïè ïðîòè äèêòàòîðà Ìóàìàðà
Êàääàô³. Ï³ñëÿ ðîçñòð³ë³â àðì³ºþ ³ ïîë³ö³ºþ ïðîòåñ-
òóâàëüíèê³â, ïðîòèñòîÿííÿ ïîâñòàëèõ íàáóëî îçíàê
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè — âîíè çàõîïëþâàëè âëàäó ó ì³ñ-
òàõ ³ çà òèæäåíü âñÿ Êåðåíà¿êà áóëà ï³ä âëàäîþ ïîâ-
ñòàíö³â. Ç 19 áåðåçíÿ ¿õ ï³äòðèìàëè çáðîéí³ ñèëè êðà-
¿í ÍÀÒÎ. Ç òðàâíÿ àíòèêàääàôñüê³ âèñòóïè ïî÷àëèñü
íà ï³âäí³ êðà¿íè.

Ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó â³äñâÿòêóâàëè 
Äåíü íàðîäæåííÿ ñëîíà Õîðàñà
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