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Òåïëî ï³ä êîíòðîëåì
� Êèÿí çàïðîøóþòü äîëó÷èòèñÿ äî çí³ìàííÿ ïîêàçíèê³â ç áóäèíêîâèõ ïðèëàä³â îáë³êó

Ó ñòîëèö³ çðîñòàº 
ð³âåíü ñïëàòè 
çà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè

Ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó ð³âåíü îïëàòè

êèÿíàìè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì áîðã³â ñêëàâ

ïîíàä 114 %. Ïîð³âíÿíî ç ãðóä-

íåì 2014 ðîêó çàãàëüíèé îáñÿã

ñïëàòè çà óñ³ìà ôîðìàìè óïðàâ-

ë³ííÿ æèòëîâèì ôîíäîì, âêëþ÷à-

þ÷è ÎÑÁÁ, ÆÁÊ, â³äîì÷³ áóäèíêè

òîùî, çð³ñ íà 28,5 %.Ïðî öå «Õðå-

ùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â êîìóíàëü-

íîìó ï³äïðèºìñòâ³ «Ãîëîâíèé ³í-

ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé

öåíòð».

Êèÿíè ñïëàòèëè çà ïîñëóãó ç

óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèí-

êîâî¿ òåðèòîð³¿ íà ð³âí³ 101 %, ãà-

çîïîñòà÷àííÿ — 103 %, öåíòðàë³-

çîâàíîãî îïàëåííÿ — 125 %, ãà-

ðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ — 105 %,

õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ —

97,3 %, âîäîâ³äâåäåííÿ — 97,4 %.

Íàéâèù³ îáñÿãè ñïëàòè íàñå-

ëåííÿì çàô³êñîâàíî ó Ïîä³ëüñüêî-

ìó, Îáîëîíñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó, Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ ñòî-

ëèö³.

Ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³

òàêîæ íàãîëîøóþòü, ùî â ðàç³ ïè-

òàíü òà çàóâàæåíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ

íàðàõóâàíü çà æèòëîâî-êîìóíàëü-

í³ ïîñëóãè, êèÿíè ìîæóòü çâåðòà-

òèñÿ äî ì³ñüêîãî êîíòàêò-öåíòðó

15-51, àáî çà òåëåôîíàìè ÊÏ 

«Ã²ÎÖ» — 238-80-25, 238-80-27.

Ñòîëè÷íà âëàäà òàêîæ çâåð-

òàº óâàãó íà ìîæëèâ³ñòü êîæíîãî

ìåøêàíöÿ îòðèìàòè ïåðåðàõóíîê

çà íåÿê³ñíî íàäàí³ ïîñëóãè. Äëÿ

öüîãî ñïîæèâà÷åâ³ íåîáõ³äíî

çâåðíóòèñÿ äî æèòëîâî-åêñïëó-

àòóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿ àáî çàëèøè-

òè çàÿâêó çà òåëåôîíàìè 15-51

÷è 15-57.

Áåçêîíòàêòí³ êàðòêè
òèì÷àñîâî 
ðåàë³çîâóâàòèìóòüñÿ
íà 9-òè ñòàíö³ÿõ

Ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì íà íîâèé

òàðèô òà íàëàøòóâàííÿì ñèñòå-

ìè îïëàòè ïðî¿çäó áåçêîíòàêò-

í³ êàðòêè òèì÷àñîâî ìîæíà ïðèä-

áàòè ò³ëüêè íà ñòàíö³ÿõ ìåòðî

«Òåàòðàëüíà», «Õðåùàòèê», «Ïî-

ë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò», «Ìàéäàí

Íåçàëåæíîñò³», «Îë³ìï³éñüêà»,

«Âàñèëüê³âñüêà», «Ëóê’ÿí³âñüêà»,

«Ïàëàö Ñïîðòó», «Îñîêîðêè».

Çà ïîâ³äîìëåííÿì êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí», íàðàç³ ïðåäñòàâ-

íèêè ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè ðàçîì

³ç ãðóïîþ äèçàéíåð³â «Àãåíòè

çì³í» ðîçðîáëÿþòü íîâèé äèçàéí

áåçêîíòàêòíèõ êàðòîê, ÿê³ íàé-

áëèæ÷èì ÷àñîì íàä³éäóòü äî ïðî-

äàæó.

íîâèíè

ÏÎÍÀÄ 40 % æèòëîâîãî ôîíäó
ì³ñòà îáëàäíàí³ áóäèíêîâèìè ë³-
÷èëüíèêàìè òåïëîâî¿ åíåðã³¿. ²
ìåøêàíö³ òàêèõ áóäèíê³â, â çà-
ëåæíîñò³ â³ä òåìïåðàòóðè ïîâ³ò-
ðÿ çà â³êíîì òà ÿêîñò³ åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ áóä³âë³, ñïëà÷óþòü çà îïà-
ëåííÿ çíà÷íî ìåíøå. Îäíàê, ÿêùî
áóäèíîê ñòàðèé ³ òåïëî «ò³êàº»
êð³çü ù³ëèíè, åêîíîì³¿ íå áóäå.
Â³äòàê, àáè ïîêàçàòè ïðîçîð³ñòü
íàðàõóâàíü çà îïàëåííÿ ïðåäñòàâ-
íèêè êîìïàí³¿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»,
ì³ñüêî¿ âëàäè òà ìåøêàíö³ áóäèí-

êó ïî âóëèö³ Ðåâóöüêîãî, 8 â÷îðà
ðàçîì çí³ìàëè ïîêàçíèêè ³ç áó-
äèíêîâîãî ë³÷èëüíèêà. «Ìè ïðî-
ïîíóºìî ìåøêàíöÿì áóäèíê³â, â
ÿêèõ º ñóìí³âè ùîäî ðîçðàõóíê³â,
ñàìîñò³éíî ïåðåâ³ðÿòè ïîêàçíè-
êè ñâîãî áóäèíêîâîãî ë³÷èëüíè-
êà,— çàçíà÷àº çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.— Ìè äà-
ºìî ³íôîðìàö³þ ùîäî îïàëþâàëü-
íî¿ ïëîù³ áóäèíêó, à äàë³ åëåìåí-
òàðíà àðèôìåòè÷íà âïðàâà: íà
êâàäðàòíèé ìåòð îòðèìóºìî îá-
ñÿã òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â ã³ãàêàëîð³-

ÿõ ïî òàðèôó ³ ðàõóºìî, ñê³ëüêè
ìè ñïîæèëè. Àáñîëþòíî ïðîçî-
ðèé ï³äõ³ä äî íàðàõóâàííÿ ïëàòè
çà îïàëåííÿ. ² ìè âñ³õ çàïðîøó-
ºìî äîëó÷èòèñÿ äî òàêîãî êîíòðî-
ëþ. Íà öå ïîòð³áíî ðàç íà ì³ñÿöü
âèä³ëèòè ÷àñ, çâåðíóòèñÿ íà ñëóæ-
áó 15-57 ³ òàì çàëèøèòè ñâî¿ êîí-
òàêòí³ äàí³»,— çàçíà÷èâ Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ òà äîäàâ, ùî 20 êè¿â-
ñüêèõ ìåøêàíö³â âæå áåðóòü ó÷àñòü
ó ïðîöåñ³ çíÿòòÿ ïîêàçíèê³â áó-
äèíêîâèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿.

Âîäíî÷àñ ó «Êè¿âåíåðãî» çàçíà-
÷àþòü, ùî ñàì ïî ñîá³ ë³÷èëüíèê
íå º çàñîáîì àáñîëþòíî¿ åêîíî-
ì³¿, à ëèøå ðåàëüíèì â³äîáðàæåí-
íÿì ñïîæèòîãî òåïëà. «Òàì, äå º
ë³÷èëüíèêè, ìè íàðàõîâóâàëè ³ ïî
12,14 ãðí çà êâàäðàòíèé ìåòð. Âñå
çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è óòåïëåíèé
áóäèíîê, ÷è º çàñîáè åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³. Ñàì ë³÷èëüíèê — öå â³ä-
îáðàæåííÿ ðåàëüíèõ ïîêàçíèê³â
³ ñòàíó ñïîæèâàííÿ òåïëà â áóäèí-
êó. Òîìó ìè çàö³êàâëåí³ â íàÿâíî-
ñò³ òàêèõ ë³÷èëüíèê³â, ùîá ìàòè
ðåàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñïîæè-
âàííÿ òåïëà»,— ðîçïîâ³â «Õðåùà-
òèêó» äèðåêòîð ÑÂÏ «Êè¿âñüê³ òåï-
ëîâ³ ìåðåæ³» ªâãåí Ãëóøàê.

Òàê, öüîãî ðîêó â ñòîëèö³ ïëà-
íóþòü âñòàíîâèòè ùå ïîíàä ï³â-
òîðè òèñÿ÷³ ë³÷èëüíèê³â íà òåïëî.

Ïðè öüîìó «Êè¿âåíåðãî» âñòàíîâ-
ëþº ïðèëàäè îáë³êó çà ðàõóíîê
âëàñíî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè.
«Öå ïåðåäáà÷åíî òàðèôîì. Òîð³ê
ìè âèòðàòèëè ïîíàä 150 ì³ëüéî-
í³â ³ âñòàíîâèëè 668 ë³÷èëüíèê³â.
Ó öüîìó ðîö³ ìè ïëàíóºìî çàëó-
÷èòè 150 ì³ëüéîí³â ³ âñòàíîâèòè
1600 ë³÷èëüíèê³â òåïëà ³ 700 ë³-
÷èëüíèê³â íà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà-
÷àííÿ. Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî ìè âñòà-
íîâëþºìî ÿê³ñí³ ë³÷èëüíèêè:
«Multical», «Shak», «Axis». ¯õ âàð-
ò³ñòü êîëèâàºòüñÿ â³ä 20-òè äî 
50-òè òèñÿ÷ ãðèâåíü»,— äîäàâ ªâ-
ãåí Ãëóøàê.

Çàçíà÷èìî, ùî çà êîøòè ì³ñü-
êîãî áþäæåòó çàïëàíîâàíî âñòà-
íîâèòè ùå áëèçüêî òèñÿ÷³ òåïëî-
âèõ ë³÷èëüíèê³â. Çà óìîâè íàÿâ-
íîñò³ ë³÷èëüíèêà òåïëîâî¿ åíåð-
ã³¿ òà ÿêùî áóäèíîê óòåïëåíèé ³
âæèò³ íåîáõ³äí³ çàõîäè åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ, òî çåêîíîìèòè íà îïà-
ëåíí³ ìîæíà ïðèáëèçíî 10-20 %.
ßêùî æ òåïëîâèé ë³÷èëüíèê âñòà-
íîâëåíèé ó êâàðòèð³, çàîùàäèòè
âäàñòüñÿ ùå ñóòòºâ³øå. Îäíàê òåõ-
í³÷íà ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè êâàð-
òèðíèé ïðèëàä îáë³êó º ëèøå â ñó-
÷àñíèõ áóäèíêàõ. Òàêîæ öüîãîð³÷
ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº çàïóñòèòè ï³-
ëîòíèé ïðîåêò ç³ âñòàíîâëåííÿ
ñèñòåì ïîãîäíîãî ðåãóëþâàííÿ
òåïëà �

Äîñ³ ÷èìàëî êèÿí íå ðîçóì³þòü, ÷îìó âîíè ïëàòÿòü
òàêó âèñîêó ö³íó çà îïàëåííÿ. Íàðàç³ äëÿ ìåøêàí-
ö³â Êèºâà ³ñíóþòü äâà òàðèôè íà òåïëî. ßêùî ó
æèòëîâîìó áóäèíêó º òåïëîâèé ë³÷èëüíèê, ïëàòó
âñòàíîâëåíî íà ð³âí³ 375,30 ãðí çà 1 Ãêàë. ßêùî
íåìàº ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — ö³íó îá-
ðàõîâóþòü ïî òàðèôó 9,22 ãðí çà 1 êâ. ì íà ì³ñÿöü
ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó. Îäíàê ³íêîëè,
íàâ³òü ìàþ÷è áóäèíêîâèé ë³÷èëüíèê, åêîíîì³ÿ äëÿ
ìåøêàíö³â íåïîì³òíà. Òîìó êèÿíàì âèð³øèëè
ðîç’ÿñíèòè, ÿê ìîæíà ïåðåâ³ðèòè ïîêàçíèêè áóäèí-
êîâîãî ë³÷èëüíèêà

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Àáè ïîêàçàòè ïðîçîð³ñòü íàðàõóâàíü çà îïàëåííÿ, ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà ìåøêàíö³ áóäèíêó
ïî âóëèö³ Ðåâóöüêîãî, 8 ðàçîì çí³ìàëè ïîêàçíèêè ç áóäèíêîâîãî ë³÷èëüíèêà
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Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22.01.2015�№�2/867

Депутатські запити органам та посадовим особам, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 22.01.2015

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про підтримку депутатських запитів органам 

та посадовим особам
Рішення Київської міської ради № 2/867 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої
статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Регламенту Київської міської ра%
ди Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

деп�татами�Київради�та�о�олошені�на�пленар-

ном��засіданні�Київради�22.01.2015,�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им�нап-

равлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіційн�

письмов��відповідь�на�ньо�о�Київраді�і�деп�та-

там�Київради�протя�ом�десяти�днів�з�момент�

отримання�запит�.

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

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

ретаря�Київради.

Київський міський голова 
В. Кличко

№
п/п

Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО Роман
Богданович

Київському міському голові Кличку В. В. Директору комунального підприємства
"Київдорсервіс" Чернію В. Д. Щодо необхідності встановлення обмежувального
знака на Шулявському шляхопроводі

2. АНДРЕЙКО Роман
Богданович

Київському міському голові Кличку В. В. Директору комунального підприємства
"Київдорсервіс" Чернію В. Д. Щодо необхідності припинення руху автотранспорту
на Михайлівській площі

3. АНДРЕЙКО Роман
Богданович

Київському міському голові Кличку В. В. Директору Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. Щодо винесення з
прибережної смуги незаконного об'єкта на Оболонській набережній та
неналежного реагування на депутатське звернення

4. АНДРЕЙКО Роман
Богданович

Київському міському голові Кличку В. В. Генеральному директору КП
"Київавтодор" Жукову В. А. Щодо необхідності ремонту дороги по вул. Дегтяренка в
Оболонському районі

5. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Прокурору Шевченківського району м. Києва Ганечку М. М. Щодо зупинення
незаконної забудови земельної ділянки на перетині вул. Новоукраїнскої, 24 та вул.
Української, 6

6. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Київському міському голові Кличку В. В. Про надання офіційних коментарів щодо
інформації про перехід комунальної газети "Вечірній Київ" на російську мову

7. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови G секретарю Київради Резнікову О. Ю. Щодо передачі у
комунальну власність м. Києва гуртожитків у пров. Геофізиків, 4 та 6 Дарницького
району

8. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови G секретарю Київради Резнікову О. Ю. Щодо
перейменування вул. Леніна в мікрорайоні Бортничі Дарницького району

9. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови G секретарю Київради Резнікову О. Ю. Щодо виділення
коштів на введення в експлуатацію гідровузла на вул. Дяченка у Дарницькому
районі

10. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови G секретарю Київради Резнікову О. Ю. Щодо ситуації з
питною водою у мікрорайоні Бортничі Дарницького району

11. БЕЗПАЛИЙ Олексій
Ігорович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо будинку № 10Gв на вул. Мате Залки
в Оболонському районі

12. БОНДАРЕНКО
Володимир Дмитрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо законності
будівництва житлового комплексу на вул. Булгакова, 12

13. БРИГИНЕЦЬ Павло
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо невідкладного
демонтажу незаконно встановленого МАФу на зеленій зоні вул. Попудренка у
Дніпровському районі

14. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо перевірки фактів незаконного
будівництва в м. Києві та вжиття відповідних заходів

15. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо перевірки здійснення
Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) контролю за дотриманням
містобудівного законодавства під час незаконного будівництва та вжиття
відповідних заходів

16. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо відновлення занять у підлітковому
спортивному клубі "Авіатор"

17. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І. В.
Щодо надання інформації про опалення закладів освіти та охорони здоров'я
Святошинського району та вжиття заходів з енергозбереження

18. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Про нехтування
інтересів громади м. Києва посадовими особами Департаменту будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) при вирішенні питань виконання ремонту в квартирах,
наданих пільговим категоріям киян, у будинку 40Gа на вул. Клавдіївській

19. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо стану дозвільної системи у сфері
господарської діяльності

20. ГОЛОВНЯ Роман
Григорійович

Генеральному директору КП "Київавтодор" Жукову В. А. Щодо аварійного стану
підземних переходів у м. Києві

21. ГОЛОВНЯ Роман
Григорійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо великої кількості сміття на вулицях
міста Києва та недостатньої кількості сміттєвих урн

22. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Директору Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) Поворознику М. Ю. Щодо надання інформації про проведені у 2014
році інвестиційні конкурси

23. ГРЕСЬ Марк Вікторович КП ЖЕК "Дегтярівська" Щодо стану системи теплопостачання та енергопостачання у
будинку № 15Gа на вул. Шамрила та у дитячій художній школі № 7

24. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо реалізації
громадянамиGучасниками АТО права на отримання земельної ділянки

25. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Начальнику ГУ МВС України у м. Києві Терещуку О. Д. Щодо порушення вимог
громадського порядку та пошкодження чужого майна контролером служби
паркування КП "Київтранспарксервіс"

26. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Начальнику ГУ МВС України у м. Києві Терещуку О. Д. Щодо порушення
громадського порядку G руйнування скульптури "КоханняGріка"

27. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо розрахунку вартості впровадження
другого етапу Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності
міста Києва

28. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо посилення заходів цивільного
захисту населення в м. Києві

29. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Начальнику Печерського РУГУ МВС
України в м. Києві Щодо продажу спиртних напоїв на прибудинковій території буд.
№ 5 на вул. НемировичаGДанченка

30. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо бездіяльності посадових осіб

31. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо скандального будівництва
багатоповерхового будинку на вул. Гоголівській, 32Gв у Шевченківському районі

32. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо неналежного надання житловоG
комунальних послуг, проведення обстеження даху будинку № 14/24 на вул.
Кловський узвіз

33. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо заміни вікон в дитячому садочку 
№ 141

34. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Голові постійної комісії Київради з питань
місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Бродському О. Я.
Щодо відновлення районних рад у місті Києві

35. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо незаконного встановлення МАФів
на Печерській площі, 1

36. КРИМЧАК Сергій
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо недопущення збільшення
податкового навантаження

37. ЛАПШОВ Олександр
Васильович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо утеплення
зовнішньої стіни квартири № 18 на вул. Зодчих, 16

38. ЛЕЩЕНКО Юрій
Володимирович

Директору Департаменту житловоGкомунальної інфраструктури виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д. Ю.
Щодо обґрунтування підвищення тарифів та забезпечення прозорого і повністю
зрозумілого населенню механізму тарифоутворення на послуги житловоG
комунального господарства

39. ЛЕЩЕНКО Юрій
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо створення комісії по благоустрою
антисанітарних місць на Оболоні

40. ЛОГВІН Андрій
Іванович

Міністру юстиції України Петренку П. Д. Щодо надання роз'яснень стосовно
обов'язковості укладення договорів на право використання будинків комунальної
власності для розміщення в них телекомунікаційних мереж

41. ЛОГВІН Андрій
Іванович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо надання інформації стосовно
єдиного електронного квитка для всіх видів громадського транспорту міста Києва

42. ЛОГВІН Андрій
Іванович

Директору КП "Київжитлоспецексплуатація" Котляренку О. О. 
Щодо стану заборгованості суб'єктів господарювання, що користуються будинками
комунальної власності міста Києва для розміщення телекомунікаційних мереж

43. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів м. Києва 
Щодо стану збереження зелених насаджень в м. Києві

44. МУХА Вікторія
В'ячеславівна

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо вжиття Київською міською радою
заходів, спрямованих на реєстрацію права власності на земельну ділянку у пров.
Жмеринському Святошинського району

45. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо з'ясування
ситуації з приводу постійного затоплення квартири № 117 на бульварі Перова, 15

46. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо проведення
капітального ремонту буд. № 13Gв на вул. Райдужній у Дніпровському районі

47. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо збільшення чисельності гризунів у
Святошинському районі

48. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо процедури отримання земельних
ділянок киянами G учасниками АТО та сім'ями киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України

49. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. Начальнику ГУ МВС України в м. Києві
генералGмайору міліції Терещуку О. Д. Щодо крадіжок в громадському транспорті
м. Києва

50. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо порушення власниками тимчасових
споруд протипожежних норм у Святошинському районі

51. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо встановлення лічильників тепла у
багатоквартирних житлових будинках міста Києва

52. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. Щодо проведення перевірки законності дій
посадових осіб комунального підприємства Київреклама у 2011 G 2013 роки

53. РОСЛЯКОВ Віталій
Валерійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо оптимізації схеми руху
транспортних засобів та якісного транспортного обслуговування мікрорайону
Березняки

54. РОСЛЯКОВ Віталій
Валерійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо встановлення пристроїв
регулювання швидкості руху автотранспорту на проспекті Тичини у Дніпровському
районі

55. РОСЛЯКОВ Віталій
Валерійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо відновлення дошкільного
навчального закладу на вул. Березняківській, 26Gа

56. СЕМЕНЕНКО
Олександр
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. Директору ПАТ "Укртелеком" Курмазу Ю.
Щодо відсутності надання послуг з користування радіоточкою в буд. № 6 на
Чоколівському бульварі

57. СЕМЕНЕНКО
Олександр
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання

58. СЕМЕНЕНКО
Олександр
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо надання інформації про
встановлення тарифів на комунальні послуги

59. СУХІН Юрій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. Прокурору міста Києва, старшому раднику
юстиції Юлдашеву С. О. Щодо проведення будівельних робіт по об'єкту
"Будівництво ПівденноGЗахідного каналізаційного колектора, 1 G 4 пусковий
комплекс у Солом'янському районі"

60. СУХІН Юрій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо перевірки розміщення білбордів та
сітілайтів, встановлених у Дарницькому районі м. Києва

61. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо демонтажу сходів на тротуарі біля
буд. № 31/27 на вул. Б. Хмельницького

62. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо встановлення
елементів примусового зниження швидкості

63. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо нарахування
боргу по сплаті за централізоване опалення

64. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О.
Щодо ремонту асфальтового покриття у Дніпровському районі

65. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О.
Щодо невідкладного ремонту накриттів над ганками у багатоквартирних житлових
будинках у Дніпровському районі
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66. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О.
Щодо невідкладного ремонту покрівель дахів у багатоквартирних житлових
будинках у Дніпровському районі

67. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О.
Щодо циркуляційних насосів та обладнання подачі гарячої води в
багатоповерхових житлових будинках у Дніпровському районі

68. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо стану будинківGінтернатів для
громадян похилого віку, інвалідів, геріатричних пансіонатів та пансіонатів для
ветеранів війни та праці

69. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо стану рухомого складу Київського
метрополітену та використання коштів, акумульованих в результаті підвищення
тарифів на проїзд

70. ШУЛЬГА Наталія
Іванівна

Начальнику управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Бохно О. В. Щодо
надання інформації стосовно окремих питань діяльності позашкільних навчальних
закладів м. Києва

71. ЯНЧЕНКО Галина
Ігорівна

Київському міському голові Кличку В. В. Про вжиття організаційноGправових
заходів щодо оприлюднення відеозаписів засідань Київської міської ради не
пізніше трьох робочих днів після проведення пленарного засідання на
загальнодоступному сайті G сервісі зберігання інформації типу YouTube

Київський міський голова В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про підсумки осіннього місячника з благоустрою, озеленення 
та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2014 році

Розпорядження № 1531 від 25 грудня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 розпорядження виконав%

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 вересня 2014 року № 1036
«Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Ки%
єва у 2014 році», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визнати��ращими�в�ор�анізації�та�ви�о-

нанні�заходів�осінньо�о�місячни�а�з�бла�о�ст-

рою,�озеленення�та�поліпшення�санітарно�о

стан��міста���2014�році:

1.1�Серед�районів�міста�Києва:

Оболонсь�ий�район�—�перше�місце

Шевчен�івсь�ий�район�—�др��е�місце

Печерсь�ий�район�—�третє�місце

1.2�Серед�департаментів�та�місь�их�підпри-

ємств:

Київсь�е��ом�нальне�об’єднання�зелено�о

б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»�—�перше�місце

Департамент�освіти�і���льт�ри,�молоді�та

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

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

ції)�—�др��е�місце

Ком�нальна��орпорація�«Київавтодор»�—�тре-

тє�місце

2.�Ре�оменд�вати:

2.1.�Керівни�ам�департаментів,��правлінь�ви-

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

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

і�районних��ом�нальних�підприємств,�ор�ані-

зацій�і��станов�за�підс�м�ами�роботи�в�період

осінньо�о�місячни�а�з�бла�о�строю,�озеленен-

ня�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста���2014

році�заохотити��ращих�працівни�ів�за�особис-

тий�внесо����поліпшення�бла�о�строю�міста,��

межах��оштів�фонд��оплати�праці.

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

ністраціям�за�рах�но���оштів,�передбачених�на

поточний�бла�о�стрій,�заохотити�а�тивних��час-

ни�ів�ви�онання�заходів�осінньо�о�місячни�а�з

бла�о�строю,�озеленення�та�поліпшення�сані-

тарно�о�стан��міста���2014�році.

3.�Керівни�ам�департаментів,��правлінь�та

інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),��оловам�районних�в

Про затвердження змін до додатка З 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 

головою, першим заступником голови Київської міської 
державної адміністрації, заступниками голови Київської міської

державної адміністрації»
Розпорядження № 1534 від 25 грудня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації*», «Про столицю України — місто%ге%
рой Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра%
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав%
ної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

Затвердити�зміни�до�додат�а�3�до�розпоря-

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

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

ції)�від�03�вересня�2014�ро���№ 979�«Про�Тим-

часовий�розподіл�обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь-

�им��оловою,�першим�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�п-

ни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації»,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

25.12.2014�р.�№�1534

Зміни до додатка 3 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 головою, першим заступником голови Київської міської 

державної адміністрації, заступниками голови 
Київської міської державної адміністрації» 

Граф��3�позиції�«Пантелеєв�П.�О.»�позиції�«Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-

ри»�доповнити�словами�«Ком�нальне�підприємство�«Київжитлоспеце�спл�атація»�(з�питань��т-

римання�та�обсл��ов�вання�житлово-�ом�нально�о��осподарства)»;

�раф��3�позиції�«Рад�ць�ий�М.�Б.»�позиції�«Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва»�піс-

ля�слів�«Ком�нальне�підприємство�«Київжитлоспеце�спл�атація»�доповнити�словами�«(з�питань

ви�ористання�нежитлово�о�фонд�)».

Керівник апарату В. Бондаренко

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

адміністрації) від 03 березня 2014 року № 234 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік»

Розпорядження № 1535 від 25 грудня 2014 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2014 року № 518/518 «Про внесення змін до Про%

грами економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 04.02.2014 № 5/10151», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни�до�основних�по�азни�ів�Про�ра-

ми�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Ки-

єва�на�2014�рі�,�доведених�до�департаментів,

�правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�ід-

но�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�03�березня�2014�ро��

№ 234�«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2014�рі�»,�а�саме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та

введення�в�дію�пот�жностей;�про�рами��апі-

тальних�в�ладень�та�введення�в�дію�пот�жнос-

тей;�розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��а-

пітальних�в�ладень,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,�що

додаються.

Голова В. Кличко

Про проведення фестивалю із зимових та інших видів спорту 
на території навчально%тренувального гірськолижного 

спортивно%оздоровчого комплексу Національного університету
фізичного виховання і спорту України

Розпорядження № 1565 від 30 грудня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», статті 32 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових гро%
мадських заходів політичного, релігійного, культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншо%
го характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, а також з
метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту у місті Києві, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�ор�а-

нізації�«Федерація�фрі-райд��У�раїни»�щодо

проведення�з�30��р�дня�2014�ро���до�15�берез-

ня�2015�ро��,�з�15��р�дня�2015�ро���до�15�бе-

резня�2016�ро��,�з�15��р�дня�2016�ро���до�15

березня�2017�ро���фестивалю�із�зимових�та

інших�видів�спорт��на�території�навчально-тре-

н�вально�о��ірсь�олижно�о�спортивно-оздо-

ровчо�о��омпле�с��Національно�о��ніверсите-

т��фізично�о�виховання�і�спорт��У�раїни�за�ад-

ресою:�в�лиця�Генерала�Родимцева,�8�(далі —

Захід).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за�ор-

�анізацію,�під�отов���та�проведення�Заход�

взяла�на�себе��ромадсь�а�ор�анізація�«Феде-

рація�фрі-райд��У�раїни».

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�забезпечити��оординацію�питань,�пов’яза-

них�з�під�отов�ою�та�проведенням�Заход�.

4.�Просити�Головне��правління�МВС�У�раїни

в�м.�Києві�забезпечити:

4.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час

під�отов�и�та�проведення�Заход�,�а�та�ож�охо-

рон��обладнання,�техні�и�на�період�її�монта-

ж�/демонтаж��та�під�час�проведення�Заход�.

4.2.�Вільний�заїзд�та�виїзд�на�територію�на-

вчально-трен�вально�о��ірсь�олижно�о�спор-

тивно-оздоровчо�о��омпле�с��Національно�о

�ніверситет��фізично�о�виховання�і�спорт�

У�раїни�за�адресою:�в�лиця�Генерала�Родим-

цева,�8�транспортних�засобів��часни�ів�Захо-

д�.

5.�Громадсь�ій�ор�анізації�«Федерація�фрі-

райд��У�раїни»�забезпечити�ви�онання�Пра-

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

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

2008�ро���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�і

проведення�Заход��та�відновлення�пор�шено-

�о�бла�о�строю���зв’яз���з�монтажем/демо-

нтажем�з�30��р�дня�2014�ро���до�15�березня

2015�ро��,�з�15��р�дня�2015�ро���до�15�берез-

ня�2016�ро��,�з�15��р�дня�2016�ро���до�15�бе-

резня�2017�ро���тимчасових�мод�льних�тех-

нічних��онстр��цій�на�території�навчально-тре-

н�вально�о��ірсь�олижно�о�спортивно-оздо-

ровчо�о��омпле�с��Національно�о��ніверсите-

т��фізично�о�виховання�і�спорт��У�раїни�за�ад-

ресою:�в�лиця�Генерала�Родимцева,�8.

6.�Департамент��промисловості�та�розвит-

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

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

ної�адміністрації)�по�одити�в��становленом�

поряд���схем��розміщення�з�30��р�дня�2014

ро���до�15�березня�2015�ро��,�з�15��р�дня�2015

місті�Києві�державних�адміністрацій�спрям�-

вати�з�силля�підпоряд�ованих�їм�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій�на�е�оло�ічне�оздоров-

лення�територій,�водойм,�повітря,�ви�онання

�омпле�сних�за�альномісь�их�про�рам.

Розпочати�на�опичення�рес�рсів�для�ор�а-

нізовано�о�проведення�весняно�о�двомісяч-

ни�а�з�бла�о�строю,�озеленення�та�поліпшен-

ня�санітарно�о�стан��міста�Києва���2015�році.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів�та��олів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій.

Голова В. Кличко
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ро���до�15�березня�2016�ро��,�з�15��р�дня

2016�ро���до�15�березня�2017�ро���об’є�тів

тор�івлі��часни�ів�Заход��на�території�навчаль-

но-трен�вально�о��ірсь�олижно�о�спортивно-

оздоровчо�о��омпле�с��Національно�о��нівер-

ситет��фізично�о�виховання�і�спорт��У�раїни

за�адресою:�в�лиця�Генерала�Родимцева,�8�та

поінформ�вати�с�б’є�тів��осподарювання�про

обмеження,�визначені�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�23��р�дня�2010�ро���№ 413/5225

«Про�дея�і�питання�з��поряд��вання�в�м.�Києві

роздрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,�слабоал�о-

�ольними�напоями,�вином�столовим,�пивом

(�рім�безал�о�ольно�о)�та�тютюновими�вироба-

ми».

7.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ади�швид�ої�(е�стреної)�ме-

дичної�допомо�и�під�час�проведення�Заход�.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до

розподіл��обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення про Департамент суспільних
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 30 серпня 2010 року № 674

Розпорядження № 1551 від 29 грудня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 10 Закону України «Про столи%

цю України — місто%герой Київ», статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахо%
вуючи Методичні рекомендації з розроблення Положення про структурний підрозділ з інформаційної діяль%
ності та комунікацій з громадськістю обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністра%
ції, затверджені наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 15 жовтня 2013 ро%
ку № 199:

Внести�зміни�до�Положення�про�Департа-

мент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор-

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

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

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

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

міністрації)�від�30�серпня�2010�ро���№ 674�(в

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

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

жавної�адміністрації)�від�12�липня�2010�ро��

№ 1205),�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що�до-

дається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�30�серпня�2010�ро���№ 674�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о

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

місь�ої�державної�адміністрації)

від�29.12.2014�№1551)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний номер 25695762)

1.�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�(далі�за�те�стом —�Департамент)�є�стр��т�рним�підрозділом

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

�ов�ється�Київсь�ом��місь�ом���олові,�підзвітним�та�під�онтрольним�Київсь�ій�місь�ій�раді,�а�з

питань�ви�онання�ф�н�цій�державної�ви�онавчої�влади —�Державном���омітет��телебачення�і

радіомовлення�У�раїни.

2.�У�своїй�діяльності�Департамент��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�поста-

новами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на-

�азами�Державно�о��омітет��телебачення�і�радіомовлення�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативно-право-

вими�а�тами�та�цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями�Департамент��є:

3.1.�Аналіз�і�про�ноз�вання�с�спільно-політичних�процесів���місті�Києві.

3.2.�Проведення��онс�льтацій�з��ромадсь�істю�з�питань�форм�вання�та�реалізації�державної

політи�и.

3.3.�Сприяння�місцевим�ор�анам�ви�онавчої�влади���забезпеченні�взаємодії�з�політичними

партіями,��ромадсь�ими�ор�анізаціями�та�іншими�інстит�тами��ромадянсь�о�о�с�спільства.

3.4.�Сприяння�реалізації��онстит�ційно�о�права��ромадян�на�свобод��слова�та�безпереш�од-

ній�діяльності�засобів�масової�інформації.

3.5.�Участь���форм�ванні�та�реалізації�державної�політи�и���сфері�інформації�та�видавничої�спра-

ви�з�метою�повнішо�о�задоволення�потреби�населення�відповідної�території�в�інформаційній�та

видавничій�прод��ції.

3.6.�Здійснення�заходів�щодо�розвит���інформаційно�о�простор��та�інформаційної�інфра-

стр��т�ри�на�відповідній�території.

3.7.�Забезпечення�реалізації�права��ромадян�брати��часть�в��правлінні�державними�справа-

ми�та�задоволення�їх�потреб�в�інформації.

4.�Департамент�відповідно�до�визначених�повноважень�ви�он�є�та�і�завдання:

4.1.�Ор�анізов�є�ви�онання�Констит�ції�і�за�онів�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,�Кабінет�

Міністрів�У�раїни,�на�азів�міністерств,�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�здійснює

�онтроль�за�їх�реалізацією.

4.2.�Забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�захист�прав�і�за�онних�інтересів�фізичних�та�юри-

дичних�осіб.

4.3.�Аналіз�є�стан�та�тенденції�соціально-е�ономічно�о�і���льт�рно�о�розвит���міста�Києва.

4.4.�Забезпеч�є�ефе�тивне�і�цільове�ви�ористання�бюджетних��оштів.

4.5.�Бере��часть���під�отовці�заходів�щодо�розвит���міста�Києва.

4.6.�Розробляє�прое�ти�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

4.7.�Бере��часть���по�одженні�прое�тів�нормативно-правових�а�тів,�розроблених�іншими�ор-

�анами�ви�онавчої�влади.

4.8.�Бере��часть���розробленні�прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�нормативно-правових�а�тів,��оловни-

ми�розробни�ами�я�их�є�інші�стр��т�рні�підрозділи.

4.9.�Бере��часть���під�отовці�звітів�Київсь�ом��місь�ом���олові�для�їх�роз�ляд��на�сесії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради.

4.10.�Гот�є�самостійно�або�разом�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�інформаційні�та�ана-

літичні�матеріали�для�подання�Київсь�ом��місь�ом���олові.

4.11.�Забезпеч�є�здійснення�заходів�щодо�запобі�ання�і�протидії��ор�пції.

4.12.�Гот�є�(бере��часть���під�отовці)�прое�ти���од,�до�оворів,�меморанд�мів,�прото�олів�з�-

стрічей�деле�ацій�і�робочих��р�п���межах�своїх�повноважень.

4.13.�Опрацьов�є�запити�і�звернення�народних�деп�татів�У�раїни�та�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

4.14.�Забезпеч�є�дост�п�до�п�блічної�інформації,�розпорядни�ом�я�ої�він�є.

4.15.�Постійно�інформ�є�населення�про�стан�здійснення�визначених�за�оном�повноважень.

4.16.�Здійснює�повноваження,�деле�овані�Київсь�ою�місь�ою�радою.

4.17.�Забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�ви�онання�завдань�мобілізаційної�під�отов�и,

цивільно�о�захист��населення,�дотримання�вимо��за�онодавства�з�охорони�праці,�пожежної

безпе�и.

4.18.�Ор�анізов�є�робот��з���омпле�т�вання,�збері�ання,�облі���та�ви�ористання�архівних

до��ментів.

4.19.�Забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�реалізацію�державної�політи�и�стосовно�захис-

т��інформації�з�обмеженим�дост�пом.

4.20.�Бере��часть���вирішенні�відповідно�до�за�онодавства��оле�тивних�тр�дових�спорів�(�он-

флі�тів).

4.21.�Забезпеч�є�захист�персональних�даних.

4.22.�Сприяє�безпереш�одній�діяльності�засобів�масової�інформації�та��твердженню�свобо-

ди�слова.

4.23.�Вживає���межах�своїх�повноважень�заходів�із�забезпечення�дотримання�державної�мов-

ної�політи�и�в�інформаційній�та�видавничій�сферах.

4.24.�Сприяє�створенню�системи�с�спільно�о�телерадіомовлення.

4.25.�Сприяє�реалізації�державної�політи�и�сприяння�розвит����ромадянсь�о�о�с�спільства.

4.26.�Надає�місцевим�засобам�масової�інформації,�с�б’є�там�видавничої�справи�всіх�форм

власності�методичн�,�ор�анізаційн�,�пра�тичн��та��онс�льтаційн��допомо���з�питань,�що�нале-

жать�до�йо�о��омпетенції.

4.27�Сприяє�забезпеченню�інформаційно�о�с�проводження�процесів�європейсь�ої�інте�ра-

ції.

4.28.�Сприяє�впровадженню�державних�стандартів�і�технічних��мов�в�інформаційній�та�видав-

ничій�сферах.

4.29.�Розробляє�та�здійснює�заходи,�спрямовані�на�зміцнення�матеріально-технічної�бази

�ом�нальних�засобів�масової�інформації,�видавництв,�підприємств�полі�рафії�та��ни�орозпов-

сюдження.

4.30.�Сприяє�самоор�анізації�ж�рналістів.

4.31.�Ор�анізов�є�разом�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�просвітниць�і��ампанії�для�різ-

них�верств�населення,�інстит�тів��ромадянсь�о�о�с�спільства�з�метою�ознайомлення�їх�з�ме-

ханізмами��ромадсь�ої��часті���форм�ванні�та�реалізації�державної�та�ре�іональної�політи�и,�ви-

рішення�питань�місцево�о�значення,�а�та�ож�для�поп�ляризації�волонтерства�та��часті���діяль-

ності�інстит�тів��ромадянсь�о�о�с�спільства.

4.32.�Аналіз�є�с�спільно-політичні�процеси���місті�Києві,��от�є�та�надає��ерівництв��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�інформацій-

но-аналітичні�матеріали�з�цих�питань,�розробляє�прое�ти��омпле�сних�і�цільових�про�рам�з

питань,�що�віднесені�до��омпетенції�Департамент�.

4.33.�Забезпеч�є�постійний�моніторин���ромадсь�о-політичних�настроїв�населення�та�оцін-

���с�спільно-політичної�сит�ації���місті�Києві.

4.34.�Взаємодіє�з�ор�анами�ви�онавчої�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�полі-

тичними�партіями,��ромадсь�ими�ор�анізаціями�міста�Києва�з�питань,�що�належать�до�йо�о

�омпетенції.

4.35.�Сприяє�розвит���мережі�ор�анів�самоор�анізації�населення,�а�тивізації��часті��ромад-

сь�ості���розв’язанні�життєво�важливих�проблем�міста,�здійснює�фінансов��підтрим���їх�ста-

т�тної�діяльності�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни.

4.36.�Забезпеч�є�під�отов���і�проведення�разом�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��онс�льтацій

з��ромадсь�істю�з�а�т�альних�питань�с�спільно�о�життя�щодо�шляхів�розв’язання�проблем�і

визначення�перспе�тив�розвит���міста�Києва,�а�та�ож�стосовно�інших�питань.

4.37.�Уза�альнює�виснов�и,�пропозиції�та�за�важення,�що�надійшли�під�час�проведення��он-

с�льтацій�з��ромадсь�істю,�сприяє�врах�ванню��ромадсь�ої�д�м�и�під�час�прийняття�рішень

місцевими�ор�анами�ви�онавчої�влади.

4.38.�Координ�є�проведення�в�місті�Києві�масових��ромадсь�их�заходів�та�дії�стр��т�рних

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

ції)�щодо��онтролю�за�дотриманням�за�онодавства�під�час�ор�анізації�та�проведення�масових

заходів���місті�Києві.

4.39.�Здійснює�ор�анізаційно-правове�та�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності��ро-

мадсь�ої�ради�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації).

4.40.�Здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�Комісії�з�питань�наймен�вань�та�Комісії

з�питань�встановлення�пам’ятних�зна�ів���місті�Києві.

4.41�Надає�методичн��і�пра�тичн��допомо���іншим�стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті�Києві

державним�адміністраціям�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Департамент�.

4.42.�Бере��часть���під�отовці�матеріалів�для�засобів�масової�інформації�з�питань,�що�нале-

жать�до�йо�о��омпетенції,�а�та�ож�сприяє�їх�поширенню.

4.43.�Здійснює�моніторин��проведення�мирних�зібрань,�ор�анізов�є�в��становленом��поряд-

���разом�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�роз�ляд�вимо���часни�ів�та�их�зібрань�та�інформ�є�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олов��про�рез�льтати.

4.44.�Вживає�в�межах�своєї��омпетенції�заходів�для�забезпечення�реалізації�права��ромадян

брати��часть�в��правлінні�державними�справами�та�задоволення�їх�потреби�в�інформації.

4.45.�План�є,��оордин�є�та��за�альнює�рез�льтати�проведення�в�місті�Києві��ромадсь�их

сл�хань,��ромадсь�их�об�оворень,��онс�льтацій�та�інших�форм�взаємодії�з��ромадсь�істю.

4.46.�Проводить�моніторин��діяльності�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�пи-

тань,�що�віднесені�до��омпетенції�Департамент�,�а�та�ож��от�є�пропозиції�щодо�її�оптимізації.

4.47.�Бере�в��становленом��поряд����часть���розробленні�відповідних�розділів�прое�тів�бю-

джет��міста�Києва�та�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�Києва.
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4.48.�Роз�лядає�звернення��ромадян,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�з�питань,�що�нале-

жать�до�йо�о��омпетенції.

4.49.�Аналіз�є�оприлюднені�в�засобах�масової�інформації�матеріали�з�питань,�що�належать

до�йо�о��омпетенції,��от�є���разі�необхідності�відповідні�пояснення�або�спрост�вання.

4.50.�Спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює���межах�своїх�повноважень�робот��підпоряд�ова-

них��ом�нальних�підприємств.

4.51�Звертається�від�імені�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)���встановленом��поряд���до�с�д��щодо�обмеження�проведення

заходів�політично�о,�релі�ійно�о,���льт�рно-просвітниць�о�о,�спортивно�о,�видовищно�о

та�іншо�о�хара�тер��і�в�межах�повноважень�вживає�заходів�до�ви�онання�с�дово�о�рішен-

ня.

4.52.�Сприяє�реалізації�державної�політи�и���сфері�інформації�і�видавничої�справи,�вносить�про-

позиції�щодо�визначення�її�пріоритетів�з�метою�забезпечення�дост�п���ромадян�до�інформації,

повнішо�о�задоволення�потреби�населення�в�інформаційній�та�видавничій�прод��ції.

4.53.�Вносить�за�поданням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�пропозиції�щодо�засн�вання���встанов-

леном��поряд����ом�нальних�та�інших�др��ованих�видань,�підприємств,�дире�цій�з�проведення

масових�заходів,���манітарних�про�рам�для�телебачення�та�радіо.

4.54.�Проводить�моніторин��дотримання�засобами�масової�інформації�та�с�б’є�тами�видав-

ничої�справи�за�онодавства�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції,�вносить�пропозиції�що-

до�вдос�оналення�за�онодавства�з�питань�форм�вання�державної�політи�и���сфері�інформації

та�видавничої�справи.

4.55.�Проводить�аналіз�та��за�альнює�інформацію�про�сит�ацію�в�інформаційном��просторі�від-

повідної�території.

4.56.�Запрош�є�представни�ів�засобів�масової�інформації�для��часті�в�нарадах�та�інших�офі-

ційних�заходах�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації).

4.57.�Гот�є�в�межах�своїх�повноважень�інформаційно-аналітичні�матеріали�до�брифін�ів,�прес-

�онференцій,�засідань�за��р��лим�столом,�що�проводяться���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

4.58.�Розробляє�та�здійснює�заходи,�спрямовані�на�розвито��місцевої�інформаційної�інфра-

стр��т�ри.

4.59.�Сприяє�висвітленню�засобами�масової�інформації�діяльності�Верховної�Ради�У�раїни,

Кабінет��Міністрів�У�раїни,�центральних�та�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади.

4.60.�Забезпеч�є�інформаційне�наповнення�інформаційно-теле�ом�ні�аційної�системи�«Єди-

ний�веб-портал�територіальної��ромади�міста�Києва»�та�оприлюднення�в�мережі�Інтернет�ін-

формації�про�с�спільно-політичний,�соціально-е�ономічний,���льт�рний,�на��ово-технічний�роз-

вито��міста�Києва�та�держави�в�цілом�.

4.61.�Координ�є�робот��відділів�(�правлінь)�з�питань�взаємодії�з�засобами�масової�інформа-

ції,�прес-сл�жб�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

4.62.�Здійснює�фінанс�вання��ом�нальних�засобів�масової�інформації�в�межах�затверджених

�ошторисів�на�відповідні�ро�и;��онтролює�ефе�тивне�ви�ористання�ними�фінансових,�матері-

альних�та�тр�дових�рес�рсів;�розробляє�та�здійснює�заходи,�спрямовані�на�зміцнення�матері-

ально-технічної�бази��ом�нальних�засобів�масової�інформації.

4.63.�Вживає���межах�своїх�повноважень�заходів�щодо�а�тивізації�зовнішньое�ономічно�о�спів-

робітництва,�захист��інтересів�вітчизняних�виробни�ів�інформаційної�прод��ції�на�вн�трішньо-

м��та�зовнішньом��рин��.

4.64�Бере��часть�в�ор�анізації�міжнародних�заходів,�пов’язаних�з�діяльністю���сфері�інформа-

ції�і�видавничої�справи.

4.65.�Реаліз�є���межах�своїх�повноважень�державн��політи���стосовно�дотримання�держав-

ної�таємниці.

4.66.�Ор�анізов�є�розроблення,�ви�отовлення,�розповсюдження�та�списання�з�баланс��Де-

партамент��з�ідно�з�а�тами�списання�інформаційно-презентаційної�прод��ції.

4.67.�Розробляє�прое�ти�нормативно-правових�а�тів�з�питань,�що�відносяться�до��омпетен-

ції�Департамент�.

4.68.�Уза�альнює�пра�ти���застос�вання�за�онодавства�з�питань,�що�належать�до��омпетен-

ції�Департамент�,�розробляє�і�подає�на�роз�ляд�Київсь�ом��місь�ом���олові�пропозиції�щодо

вдос�оналення�за�онодавства.

4.69.�Здійснює�інші�ф�н�ції,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань.

5.�Департамент�має�право:

5.1.�С�ли�ати�в��становленом��поряд���наради,�проводити�семінари�та��онференції�з�питань,

що�належать�до�йо�о��омпетенції.

5.2.�Зал�чати�до�ви�онання�о�ремих�робіт,��часті���вивченні�о�ремих�питань�спеціалістів,�фа-

хівців�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх��ерівни-

�ами),�представни�ів�об’єднань��ромадян�(за�з�одою).

5.3.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та

ор�анізацій�незалежно�від�форм�власності�та�їх�посадових�осіб�інформацію,�до��менти�і�мате-

ріали,�а�від�місцевих�ор�анів�державної�статисти�и�статистичні�дані,�необхідні�для�ви�онання

по�ладених�на�ньо�о�завдань.

5.4.�За�дор�ченням�представляти�інтереси�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�с�дових�ор�анах.

5.5.�Здійснювати�під�отов���прое�тів�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Департамент�.

5.6.�Здійснювати��оординацію�діяльності�підпоряд�ованих�Департамент���ом�нальних�під-

приємств.

6.�Департамент���процесі�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�взаємодіє�з�профільними

�омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адмі-

ністраціями,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�територіальними�ор�анами�міністерств�та�ін-

ших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�а�та�ож�із�підприємствами,��становами,�ор�аніза-

ціями�та�об’єднаннями��ромадян.

7.�Департамент�очолює�дире�тор,�я�ий�призначається�на�посад��і�звільняється�з�посади�Ки-

ївсь�им�місь�им��оловою�за�поданням�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�та�по�одженням�з�Державним��омітетом�телебачення�і�радіомовлення�У�раїни.

Кваліфі�аційні�вимо�и�до�дире�тора�Департамент�:�вища�освіта�відповідно�о�професійно�о

спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра�або�спеціаліста;�стаж�роботи�за�фа-

хом���державній�сл�жбі�(ор�анах�місцево�о�самовряд�вання)�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро-

�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах�е�ономі�и�не�менше�5�ро�ів.

Дире�тор�Департамент��може�мати�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів,�я�і�призначаються

на�посад��і�звільняються�з�посади�Київсь�им�місь�им��оловою�за�поданням�дире�тора�Депар-

тамент�,�по�одженим�з�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

а�заст�пни��дире�тора�Департамент�,�діяльність�я�о�о�пов’язана�з�ви�онанням�ф�н�цій�держав-

ної�ви�онавчої�влади���сфері�інформації�та�видавничої�справи�за�по�одженням�з�Державним��о-

мітетом�телебачення�і�радіомовлення�У�раїни.

Кваліфі�аційні�вимо�и�до�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів�дире�тора�Департамент�:�ви-

ща�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�іс-

тра�або�спеціаліста,�стаж�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�(ор�анах�місцево�о�самовряд�-

вання)�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в

інших�сферах�е�ономі�и�не�менше�4�ро�ів.

8.�Дире�тор�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій:

8.1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю�Департамент�,�несе�персональн��відповідальність�пе-

ред�Київсь�им�місь�им��оловою�за�ви�онання�по�ладених�на�Департамент�завдань.

8.2.�Затвердж�є�положення�про�підрозділи�Департамент�,�розподіляє�та�визначає�обов’яз-

�и�між�заст�пни�ами�дире�тора�Департамент�,��ерівни�ами�підрозділів�та�визначає�ст�пінь�їх

відповідальності.

8.3.�Затвердж�є�посадові�інстр��ції�працівни�ів�Департамент�.

8.4.�Подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���штатний�розпис�працівни�ів�Департа-

мент��в�межах��раничної�чисельності�і�фонд��оплати�праці�йо�о�працівни�ів.

8.5.�Розпоряджається��оштами�в�межах�затверджено�о�в��становленом��поряд����оштори-

с��Департамент�,�несе�персональн��відповідальність�за�їх�цільове�ви�ористання.

8.6.�С�ли�ає�в��становленом��поряд���наради�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції.

8.7.�План�є�робот��Департамент�,�вносить�пропозиції�щодо�форм�вання�планів�роботи�ви-

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

8.8.�Видає�в�межах�своєї��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання.

На�ази�дире�тора�Департамент�,�я�і�зачіпають�права,�свободи�та�за�онні�інтереси��ромадян

або�мають�міжвідомчий�хара�тер�підля�ають�державній�реєстрації�в�Головном���правлінні�юс-

тиції���м.�Києві�в��становленом��поряд��.

На�ази,�я�і�є�ре��ляторними�а�тами,�розробляються,�роз�лядаються,�приймаються�та�опри-

люднюються���поряд���встановленом��за�онодавством�У�раїни.

8.9.�Вживає�заходів�до��дос�оналення�ор�анізації�та�підвищення�ефе�тивності�роботи�Де-

партамент�.

8.10.�Звіт�є�перед��оловою�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�про�ви�онання�по�ла-

дених�на�Департамент�завдань�та�затверджених�планів�роботи.

8.11.�Може�входити�до�с�лад��Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

8.12.�Вносить�пропозиції�щодо�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�питань,�що�належать�до��ом-

петенції�Департамент�.

8.13.�Може�брати��часть���засіданні�Київсь�ої�місь�ої�ради.

8.14.�Представляє�інтереси�Департамент����взаємовідносинах�з�іншими�стр��т�рними�під-

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

ції),�з�міністерствами,�іншими�центральними�ор�анами�ви�онавчої�влади,�ор�анами�місцево�о

самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями.

8.15.�Призначає�на�посади�і�звільняє�з�посад�працівни�ів�Департамент��в��становленом��по-

ряд��.

8.16.�Без�дор�чення�представляє�інтереси�Департамент��в�підприємствах,��становах,�ор�а-

нізаціях�та�ор�анах��правління,���ладає�від�імені�Департамент��до�овори�надає�відповідні�до-

р�чення.

8.17.�Забезпеч�є��омпле�сне�вирішення�питань�роботи�з��ерівни�ами��ом�нальних�підпри-

ємств,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�підпо-

ряд�овані�Департамент�,�вносить�пропозиції�щодо�призначення�і�звільнення�їх��ерівни�ів.�Від-

повідає�за�під�отов��,�своєчасне�по�одження�та���ладання��онтра�тів�з��ерівни�ами�підпоряд-

�ованих�підприємств.�Здійснює�аналіз�ви�онання��мов�та�по�азни�ів���ладених��онтра�тів�з

�ерівни�ами�цих�підприємств,�забезпечення�своєчасно�о�продовження�та�розірвання��онтра�-

тів.

8.18.�Гот�є�подання�щодо�призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни�ів��ом�-

нальних�підприємств,�я�і�підпоряд�овані�Департамент�.

8.19.�Ор�анізов�є�робот��з�підвищення�рівня�професійної��омпетенції�державних�сл�жбов-

ців�Департамент�.

8.20.�По�одж�є�призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни�ів�стр��т�рних�під-

розділів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�в�межах�своєї��омпетенції.

8.21.�Проводить�особистий�прийом��ромадян�з�питань,�що�належать�до�повноважень�Де-

партамент�.

8.22.�Забезпеч�є�дотримання�працівни�ами�Департамент��правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о

розпоряд���та�ви�онавсь�ої�дисципліни.

8.23.�Здійснює�інші�повноваження,�що�випливають�із�цьо�о�Положення.

9.�У�Департаменті�для�вирішення�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції,�може��творюва-

тися��оле�ія�я���онс�льтативно-дорадчий�ор�ан���с�ладі�дире�тора�Департамент��(�олови��о-

ле�ії),�заст�пни�ів�дире�тора�Департамент��(за�посадою),�інших�відповідальних�працівни�ів�Де-

партамент�.

До�с�лад���оле�ії�мож�ть�входити�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�и�інших�стр��т�р-

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

трації),�інших��станов,�ор�анізацій.

С�лад��оле�ії�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�поданням�дире�тора�Департамент�.

Рішення��оле�ії�провадяться�в�життя�на�азами�дире�тора�Департамент�.

10.�На�ази�дире�тора�Департамент��в�разі�пор�шення�прав��ромадян,�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�вання,�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�мож�ть�б�ти�ос�аржені�в��становленом��по-

ряд��.

11.�Для�роз�ляд��на��ових�ре�омендацій�і�пропозицій�щодо�реалізації�основних�напрямів�ді-

яльності�Департамент��та�вирішення�інших�питань�в�ньом��мож�ть��творюватися��онс�льта-

тивно-дорадчі�ор�ани.

С�лад�та�их��онс�льтативно-дорадчих�ор�анів�та�положення�про�них�затвердж�ються�на�а-

зом�дире�тора�Департамент�.

12.�Департамент��трим�ється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва.

Гранична�чисельність�працівни�ів�Департамент��затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови.

Кошторис�і�штатний�розпис�Департамент��затвердж�ється�Київсь�им�місь�им��оловою�піс-

ля�попередньої�їх�е�спертизи���Департаменті�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Стр��т�ра�Департамент��затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).
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13.�Майно�Департамент�с�ладають�основні�фонди�та�оборотні�а�тиви,�а�та�ож�інші�цінності,

вартість�я�их�відображається�в�самостійном�балансі�Департамент.

Майно�Департамент�є��омнальною�власністю�територіальної� ромади�міста�Києва�та�за-

�ріплене�за�ним�на�праві�оперативно о�правління.

14.�Департамент�є�юридичною�особою,�має�самостійний�баланс,�розрахн�овий�та�інші�ра-

хн�и�в�ор анах�Державної��азначейсь�ої�слжби�У�раїни,�печат��із�зображенням�Державно о

 ерба�У�раїни�і�своїм�найменванням,�інші�печат�и�й�штампи,�блан�и,�інші�ре�візити.

Місцезнаходження�Департамент:�01001,�м.�Київ,�вл.�Хрещати�,�44.

15.�Припинення�Департамент�здійснюється�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд�,

визначеном�за�онодавством�У�раїни.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до пунктів 1, 2 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 30 жовтня 2014 року № 1253 
«Про відрядження до м. Тель�Авів та м. Єрусалим

(Держава Ізраїль)»
Розпорядження № 1536 від 25 грудня 2014 року

У зв’язку зі змінами приймаючою стороною термінів перебування делегації м. Києва у м. Тель�Авів та м. Єру�
салим (Держава Ізраїль):

У�пн�тах�1�і�2�розпорядження�ви�онавчо о

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

державної�адміністрації)�від�30�жовтня�2014�ро-

��№ 1253�«Про�відрядження�до�м.�Тель-Авів�та

м.�Єрсалим�(Держава�Ізраїль)»�слова�та�циф-

ри�«з�1�до�3�листопада»�замінити�словами�та

цифрами�«з�31�жовтня�до�4�листопада».

Голова В. Кличко

Про деякі питання проведення державної експертизи
інвестиційних проектів, що стосуються розвитку міста Києва

Розпорядження № 1566 від 31 грудня 2014 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про інвес�

тиційну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 701 «Про затвердження
Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів», наказу Міністерства економічного роз�
витку і торгівлі України від 13 березня 2013 року № 243 «Про затвердження Методики проведення держав�
ної експертизи інвестиційних проектів та форми висновку за її результатами», зареєстрованого в Міністер�
стві юстиції України 18 березня 2013 року за № 437/22969, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1.�Стр�трним�підрозділам�ви�онавчо о�ор-

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

державної�адміністрації),�що�реалізють�дер-

жавн�політи���відповідній�сфері,�здійсню-

вати�державн�е�спертиз�інвестиційних�про-

е�тів�з ідно�з�вимо ами�Поряд��проведення

державної�е�спертизи�інвестиційних�прое�тів,

затверджено о�постановою�Кабінет�Міністрів

У�раїни�від�09�червня�2011�ро��№ 701�та�Ме-

тоди�и�проведення�державної�е�спертизи�ін-

вестиційних�прое�тів,�затвердженої�на�азом

Міністерства�е�ономічно о�розвит��і�тор івлі

У�раїни�від�13�березня�2013�ро��№ 243,�за-

реєстрованим�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни

18�березня�2013�ро��за�№ 437/22969.

2.�Уповноважити�першо о�застпни�а� оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та

застпни�ів� олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

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

на�підписання�виснов�ів�за�резльтатами�про-

ведення�державної�е�спертизи�інвестиційних

прое�тів,�що�стосються�розвит��міста�Ки-

єва.

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

дження�по�ласти�на�застпни�ів� олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до структури Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1572 від 31 грудня 2014 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто�герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005
року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіаль�
них підрозділів та місцевих державних адміністрацій», розпорядження Київського міського голови від 12 лип�
ня 2012 року № 111 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою здійснення організа�
ційно�правових заходів пов’язаних зі змінами в структурі, в межах функцій органу місцевого самоврядуван�
ня:

1.�Затвердити�зміни�до�стр�три�Департа-

мент�місь�о о�бла острою�та�збереження�при-

родно о�середовища�ви�онавчо о�ор ан�Київ-

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

адміністрації),�затвердженої�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29

 рдня�2012�ро��№ 2375�«Про�затвердження

стр�три�Департамент�місь�о о�бла острою

та�збереження�природно о�середовища�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)»�(в�реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�27�вересня�2013�ро��№ 1700)�ви-

�лавши�її�в�новій�реда�ції,�що�додається.

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

ня�по�ласти�на�застпни�а� олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29� рдня�2012�ро��№ 2375�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.12.2014�№�1572

Структура
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�департамент�

1.1.�Управління�ор анізаційно о�забезпечення

1.1.1.�Відділ�до�ментально о�забезпечення�та��онтролю

1.1.2.�Відділ�ор анізаційно о�та�матеріально-технічно о�забезпечення

1.2.�Відділ�бх алтерсь�о о�облі��та�звітності

1.3.�Відділ�правово о�забезпечення

1.4.�Се�тор�з�питань�охорони�праці

1.5.�Се�тор�з�питань�правління�персоналом

1.6.�Се�тор�режимно-се�ретної�роботи

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�е�оло�ії�та�при-

родних�рес�рсів

2.1.�Управління�е�оло ії�та�природних�ресрсів

2.1.1.�Відділ�природо�ориствання�та��онтролю

2.1.2.�Відділ�ре лювання�зелених�насаджень

2.1.3.�Се�тор�е�оло ічної�е�спертизи�та�моніторин 

2.1.4.�Се�тор�про рам,�інвестицій�та�за альнення�інформації

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління��онтролю�за�бла�о-

�строєм

3.1.�Управління��онтролю�за�бла остроєм

3.1.1.�Відділ��онтролю�за�бла остроєм�міста

3.1.2.�Відділ�аналіз��сфері�бла острою

3.1.3.�Відділ��онтрольної�до�ментації��сфері�бла острою

3.1.4.�Відділ�інспе�твання

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�з�питань�надзвичай-

них�сит�ацій

4.1.�Управління�з�питань�надзвичайних�ситацій

4.1.1.�Відділ�планвання,�оперативно о�реа вання,�зв’яз��та�оповіщення�населення

4.1.2.�Відділ�захист�населення�і�територій

4.1.3.�Відділ�ор анізаційно о�та�інформаційно о�забезпечення�роботи�Постійної��омісії�з�пи-

тань�техно енно-е�оло ічної�безпе�и�та�надзвичайних�ситацій

4.1.4.�Се�тор�з�питань�житлово о�та�меди�о-санітарно о�забезпечення� ромадян,�я�і�по-

страждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи

4.1.5.�Се�тор�по�триманню�об’є�та�«Місь�ий»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до структури Департаменту будівництва 
та житлового забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1571 від 31 грудня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Кабінету Міністрів

України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів вико�
навчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», Положення про Депар�
тамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 10 червня 2003 року № 1000, з метою підвищення ефектив�
ності роботи у сфері будівництва та житлового забезпечення:

Унести�зміни�до�стр�три�Департамент�б-

дівництва�та�житлово о�забезпечення�ви�о-

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

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

дженої�розпорядженням�ви�онавчо о�ор ан

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

жавної�адміністрації)�від�20�люто о�2013�ро�

№�215,�ви�лавши�в�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

20�люто о�2013�ро��№ 215

(�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.12.2014�№�1571

Структура
Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу

Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент

1.1.�Відділ�до�ментально о�забезпечення�та�ор анізаційної�роботи

1.2.�Се�тор��адрів

2.�Перший�застпни��дире�тора�Департамент

2.1.�Управління�бдівництва�та�ор анізації�роботи�з��омнальними�підприємствами

2.2.�Управління�перспе�тивно о�розвит��та��оординації�бдівництва

3.�Застпни��дире�тора�Департамент —�начальни��правління�житлово о�забезпечення

3.1.�Управління�житлово о�забезпечення

3.2.�Управління�правово о�забезпечення

4.�Застпни��дире�тора�Департамент —�начальни��правління�фінансів�та�звітності

4.1.�Управління�фінансів�та�звітності

4.2.�Відділ�бх алтерсь�о о�облі��та�звітності.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

При�п�блі
ації����азеті�«Хрещати
»�за�21�січня�2015�ро
��Рішення�Київради�№746/746�від�25.12.2014�ро
���

таблиці�Коефіцієнт�ф�н
ціонально�о�ви
ористання�(КФ)���п�н
ті�9�б�ло�доп�щено�технічн��помил
�.�Замість

цифри�«5»�слід�читати�«0,5».

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора 

до будівництва житлового будинку з об’єктами 
господарського та соціально�побутового призначення 

та підземним паркінгом 
(з виділенням частки квартир для потерпілих 

від діяльності ГІБК «Еліта�Центр») 
на земельній ділянці на вул. Здолбунівській 

(перетин вул. Тепловозної) 
в Дарницькому районі

Розпорядження № 1538 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про по�

рядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежит�
лового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва» та розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 вересня 2013 року № 1694
«Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до будівництва житлових будинків з об’єктами госпо�
дарського та соціально�побутового призначення та підземними паркінгами (з виділенням частки квартир для потерпілих
від діяльності ГІБК «Еліта�Центр»)», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�переможцем�
он
�рс��із�зал�чення�інвестора�до�б�дівництва�житлово�о�б�дин
��з�об’є
тами

�осподарсь
о�о�та�соціально-поб�тово�о�призначення�та�підземним�пар
ін�ом�(з�виділенням�част
и�
вартир

для�потерпілих�від�діяльності�ГІБК�«Еліта-Центр»)�на�земельній�ділянці�на�в�л.�Здолб�нівсь
ій�(перетин�в�л.�Теп-

ловозної)�в�Дарниць
ом��районі�м.�Києва�(прото
ол�постійно�діючої�
он
�рсної�
омісії�по�зал�ченню�інвесторів

до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре
онстр�
ції,�реставрації�тощо�об’є
тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,

незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр�
т�ри�міста�Києва�від�23��р�дня�2014�ро
�

№ 65/2014)�
ом�нальне�підприємство�з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин
ів�«Житлоінвестб�д —�УКБ».

2.�Департамент��е
ономі
и�та�інвестицій�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�держав-

ної�адміністрації)��
ласти�відповідний�інвестиційний�до�овір�з�переможцем�
он
�рс��та�замовни
ом�реалізації

прое
т��—�
ом�нальним�підприємством�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації)�«Київсь
е�інвестиційне�а�ентство».

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпорядження�по
ласти�на�першо�о�заст�пни
а��олови�Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації�Ні
онова�І.�В.

Голова В. Кличко
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Е А А В У М К А
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Й А М О Н З О Н А К

Відповіді на сканворд 

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¯)

¹
ï/ï Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ. ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâà-
íèé çàÿâíèêîì 

Îðåíäíà
ïëàòà çà 1 êâ.

ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1 Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè (ÊÌÄÀ) 
(01004, Øåâ÷åíêà Òàðàñà áóëüâ., 3, 279-61-09, 279-58-83) ï³äâàë Øåâ÷åíêà Òàðàñà áóëüâ., 3, ë³ò. À 12,90 Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ äî 50 êâ. ì

Ñòàíîì íà 12.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí. íà ð³ê áåç ÏÄÂ

2 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹5 
(03115, Â³äïî÷èíêó, 11, 450-82-55) 2 ïîâåðõ Êðàìñüêîãî ²âàíà, 21-À, ê. 5 (Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì) 12,80
Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ äî 50 êâ. ì Ñòàíîì íà

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí. íà ð³ê áåç ÏÄÂ

3 ÊÏ”Áåññàðàáñüêèé ðèíîê”,
(01004, Áåññàðàáñüêà ïë., 2, 234-92-07) 3 ïîâåðõ Áåññàðàáñüêà ïë., 2 46,7 Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ äî 50 êâ. ì

Ñòàíîì íà 24.10.2014

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí. íà ð³ê áåç ÏÄÂ

4

ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
âóë. Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 04070, òåë. 254-65-20, 279-20-31

1 ïîâåðõ Êðàñíîâà Ìèêîëè, 25-À 50,50 Ñêëàä
Ñòàíîì íà 31.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 72,57 3664,6

5 1 ïîâåðõ Ñèðåöüêà, 25, ê. 1, ë³ò. Â
29,80 Ñêëàä

Ñòàíîì íà 30.09.2014

2 ðîêè 364 äí³
101,21

10274,75
51,20 Îô³ñ 141,77

6 1 ïîâåðõ Àëìà-Àòèíñüêà,
74 27,20 Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 

òà òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
Ñòàíîì íà 31.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 149,77 4073,73

7 ÊÏ “Êè¿ââîäôîíä”
(04080, Äìèòð³âñüêà, 16-à, êîðï. 1, 362-19-20) í/ñïîðóäà Ïåðåìîãè ïðîñï., á/í 68,90 Ãðîìàäñüêà âáèðàëüíÿ

Ñòàíîì íà 01.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 26,61 1833,18

8 ÊÏ ïî ïåðåðîáö³ íåðóäíèõ áóäìàòåð³àë³â 
(04128, Ñòåöåíêà, 20, 400-02-38) 1 ïîâåðõ Ñòåöåíêà, 20, êîðïóñ 2 50,19 Ï³äïðèºìñòâî, ùî íàäàº ðèòóàëüí³ ïîñëóãè

Ñòàíîì íà 31.10.2014

2 ðîêè 364 äí³ 24,41 1225,00

9
ÊÏ “ Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”

(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à , 234-23-24)

1-5 ïîâåðõè Þðè Ãíàòà, 9, ë³ò. À 43,70 Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàí-
íÿ íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà ãðóäåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 45,8 2001,58

10 1 ïîâåðõ Âîðîâñüêîãî, 34, ë³ò. Ã 134,70 Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàí-
íÿ íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà ñ³÷åíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 34,30 4619,86

11
Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ¹4 
(03680, Êîìàðîâà Êîñìîíàâòà ïðîñï., 3 , 483-10-32)

1 ïîâåðõ Êîâàëüñüêèé ïðîâ., 12 77,52 Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü
ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 25.11.2014

2 ðîêè 364 äí³ 61,72 4784,48

12 1 ïîâåðõ Êîâàëüñüêèé ïðîâ., 12 53,98 Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 17.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 52,96 2858,86

13 ÊÏ Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò “Êè¿â” (Æóëÿíè) 
(03036, Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï., 79 , 339-26-77, 339-20-36) 1 ïîâåðõ Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï., 86-À, ë³ò. Ñ 60,40 Ìàéñòåðíÿ, ùî çä³éñíþº òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò

àâòîìîá³ë³â (øèíîìîíòàæ)
Ñòàíîì íà 20.11.2014

2 ðîêè 364 äí³ 66,37 4008,87

14 Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà 
(03056, Ïîë³òåõí³÷íà, 25/29 , 236-21-81) öîêîëü Ïîë³òåõí³÷íà, 25/29 89,80 Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 

Ñòàíîì íà 31.10.2014

2 ðîêè 364 äí³ 79,04 7097,50

15
Àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íèé çàêëàä 

“Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷èé ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð”
(02068, Óðë³âñüêà, 13 , 220-19-57, 102 (ÂÍÓÒÐ))

3 ïîâåðõ Óðë³âñüêà, 13 116,23 Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ 
ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè

Ñòàíîì íà 01.02.2015

2 ðîêè 364 äí³ 13,54 1574,02

16 Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ¹5 
(03142, Âåðíàäñüêîãî Àêàäåì³êà áóëüâ., 53 , 424-05-33) 1 ïîâåðõ Âåðíàäñüêîãî Àêàäåì³êà áóëüâ., 53, ê. À 175,63 Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Ñòàíîì íà 31.08.2014

1 ð³ê 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ

17 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹10 
(03039, Ñîðîêàð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ïðîñï., 59-á, 525-32-73) 

öîêîëüíèé
ïîâåðõ Ñîðîêàð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ïðîñï., 59-Á, ê. Ç 11,70 Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè (ñòîìàòîëîã³÷í³ ïîñëóãè)

Ñòàíîì íà 30.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 111,82 1308,33

18 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 9 
(04112, Ðèçüêà, 1, 440-11-44) 1 ïîâåðõ Ðèçüêà, 1 ë³êóâàëüíèé êîðïóñ 7,20 Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â

Ñòàíîì íà 13.10.2014

2 ðîêè 364 äí³ 105,89 762,38

19 ÊÏ “Æèòí³é ðèíîê”
(04071, Âåðõí³é Âàë, 16, 417-34-26) 1 ïîâåðõ Âåðõí³é Âàë, 16 63,00 Äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãàðàæ³â

Ñòàíîì íà 31.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 124,73 7858,0

20 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1 
(253121, Õàðê³âñüêå øîñå, 121, 564-52-54) 1 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå øîñå, 121, ê. 1 99,98 Äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Ñòàíîì íà 31.10.2014

2 ðîêè 364 äí³ 92,11 9209,17

21 ÊÏ “Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì”
(03680, Ãëóøêîâà Àêàäåì³êà, 10, 526-20-53) 1 ïîâåðõ Ãëóøêîâà Àêàäåì³êà, 10, ë³ò. Æ, ¹ 67 38,20 Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ äî 50 êâ. ì

Ñòàíîì íà 30.11.2014

5 ðîê³â 1 ãðí íà ð³ê

22 ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”
(01030, Ôðàíêà ²âàíà, 38-á, 234-91-41) 1 ïîâåðõ Ãàéäàé Çî¿ , 5, ë³ò. À 65,20 Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Ñòàíîì íà 31.10.2014

2 ðîêè 364 äí³ 131,19 8553,33

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.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó ³ç

çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó íà ïðèìèêàíí³

âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî äî âóë.Õðåùàòèê ç âëàøòóâàííÿì äîäàòêîâîãî âõîäó äî Öåíòðàëüíîãî

óí³âåðìàãó ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî TOB “ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ÖÓÌ”, ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³

ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 20 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 139.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ äî ñóäó â ïîðÿäêó ÷. 9 ñò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè
ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ ÊÀËÀÃÀÍÎÂÀ ÀÍÄÐ²ß ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à
ó ñïðàâ³ ¹ 757/28466/14-ö çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àâòîïàðê³íã-
Ñåðâ³ñ” äî Êàëãàíîâà Àíäð³ÿ Ìèõàéëîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³,— ÿêå â³äêëàäåíî
äî 14.30 17 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ³ â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 16,
ñóääÿ Ìîñêàëåíêî Ê.Î.

Ïðîïîíóºìî ïîäàòè âñ³ ðàí³øå íåïîäàí³ äîêàçè.
Âè çîáîâ’ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè.
Ðîç’ÿñíþºìî,ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íå ïîâ³äîìëåííÿ

ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó âàøó â³äñóòí³ñòü íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é
äîêàç³â.

Äîäàòêîâî ðîç’ÿñíþºìî,ùî â³äïîâ³äíî äî ÷.9 ñò.74 ÖÏÊ Óêðà¿íè,ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ
ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (ïðîâ. Ñ³÷íåâèé,
9, 280-02-20), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,5 êâ. ì öîêîëüíîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 49 íà Ïðåäñëàâèíñüê³é äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó ç ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 30.11.2014 — 6850 ãðí áåç
ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà
îðåíäè 685000 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, âèêëèêàòè âîãîíü

íà ñåáå çàáîðîíåíî! Õî-

÷à âàì äóæå õî÷åòüñÿ äî-

âåñòè âëàñíó çíà÷èì³ñòü, àëå äîëÿ

«ñòðèíîæèòü» äëÿ âàøîãî æ áëàãà.

Íåãàéíî ïðîïóñò³òü âïåðåä òèõ, õòî

âàñ îáãàíÿº!

ÒÅËÜÖ², íå âàðòî ï³àðè-

òèñÿ íà ãðîìàäñüê³é àðå-

í³, ìàí³ïóëþâàòè êîëåê-

òèâîì, äðóçÿìè çàðàäè âëàñíèõ ³í-

òåðåñ³â. Ï³ðí³òü ó òðóäîâó ä³ÿëü-

í³ñòü, òóò âè áóäåòå íåïåðåâåðøå-

í³, îòðèìàºòå ìàðêó âèñîêî¿ ÿêîñ-

ò³, ÿê ñïåö³àë³ñò âèùîãî êëàñó.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, øòóðì òà

óêð³ïëåííÿ êàð’ºðíèõ ïî-

çèö³é â àêòèâí³é ôàç³, äî-

òðèìóéòåñÿ ïîñàäîâî¿ ñóáîðäèíà-

ö³¿, ëàäüòå ç øåôîì, ëþá³òü îáðà-

íó ïðîôåñ³þ. Íà ïóáë³ö³ ïîâîäüòå-

ñÿ áëàãîïðèñòîéíî, êîæíå âàøå

ñëîâî, æåñò, ì³ì³êà — ï³ä ì³êðîñêî-

ïîì.

ÐÀÊÈ, äåíü êàðì³÷íèé,

ðîçãð³áàéòå ðîáî÷³ çàâà-

ëè, íå âñòðÿâàéòå â òàºì-

í³ àâàíòþðè,ïë³òêàð³â îáõîäüòå äå-

ñÿòîþ äîðîãîþ. ×óæ³ ïîðàäè, íà-

ñòàíîâè ñïðèéìàòè â øòèêè íå ñë³ä,

òàì º çåðíà ³ñòèíè.

ËÅÂÈ, àäæå äëÿ ëþäåé

âè — íà ï’ºäåñòàë³ àâòîðè-

òåòó, óîñîáëåííÿ ÷åñíîò,

áëàãîðîäñòâà, ïîðÿäíîñò³, òîæ íå

âäàâàéòåñÿ äî ³ì³òàö³é, âíóòð³øí³é

ñâ³ò ìàº ö³ëêîì â³äïîâ³äàòè çîâ-

í³øíüîìó ³ì³äæó.

Ä²ÂÈ, ãîëóáòåñÿ ç áëàãî-

â³ðíèìè é óäîñêîíàëþé-

òåñÿ ÿê ïðîôåñ³îíàë, òóò

äî âàñ çàâ³òàþòü îðèã³íàëüí³ âè-

ñîê³ ³äå¿, ïðîâ³ñíèêè ìàéáóòíüî-

ãî, ÿê³ ìîæíà ïðîäóêòèâíî ðåàë³-

çóâàòè. Òà êîëè ïî÷óºòå íàêàçè

â³ä øåôà, íå ïîñï³øàéòå ¿õ âèêî-

íóâàòè, ìîæëèâ³ ñïîíòàíí³ çì³íè

â ðîáî÷îìó ãðàô³êó — äåíü êðè-

çîâèé.

Äëÿ ÒÅÐÅÇ²Â îô³ñ — ñåé-

ñì³÷íà çîíà. Ó ñëóæáîâ³é

ä³ÿëüíîñò³ âè âèõîäèòå íà

ô³í³øíó ïðÿìó, äå ëàâðè ïåðåìîæ-

öÿ ïëþñ êàð’ºðí³ áîíóñè ä³ñòàíóòü-

ñÿ ãåðîÿì, ÿê³ çìîæóòü ïîºäíàòè

ïðàöåëþáí³ñòü ³ òâîð÷èé õèñò.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,ëþáîâíà åïî-

ïåÿ òðèâàº. ßêùî â³ä ðî-

ìàíòè÷íèõ ïîõîäåíüîê í³-

ÿêî¿ ðàäîñò³, îäí³ ðîç÷àðóâàííÿ —

çâèíóâà÷óéòå íàäì³ðí³ ïîòðåáè ñó-

ïóòíèê³â. Âè — ÷àð³âíèê, ìàºòå íå-

áåñí³ ïðèâ³ëå¿ äëÿ ñòâîðåííÿ ñâÿ-

òà ÿê ñîá³, òàê ³ îòî÷åííþ.

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ âèçíà÷àëüíå

çàâäàííÿ — äîìîâèòèñÿ ç

ëþäüìè íà áóäü-ÿêóòåìó—

íå á³éòåñÿ ô³àñêî! Êì³òëèâ³ñòü,äèï-

ëîìàòè÷íà íåîðäèíàðí³ñòü, ñåêñó-

àëüíèé øàðì — îñü ùî âàñ âðÿòóº

â³ä âîðîæèõ íàïàä³â òà ñêàíäàë³â.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, íàâàíòàæóéòå

ì³çêè ³ ïðàöþéòå ãîëîâîþ!

²íòåëåêò, âèñîêà ôàõîâà

ãðàìîòí³ñòü— öå âàø³ ãîäóâàëüíè-

êè, äæåðåëî ïðèáóòêó. Â÷èòè, êðè-

òèêóâàòè í³êîãî íå òðåáà, ïîêàçóé-

òå íå íà ñëîâàõ,à íà ä³ë³ ñâ³é ñóïåð-

ïðîôåñ³îíàë³çì òà êàäðîâó ö³í-

í³ñòü.

ÂÎÄÎË²¯, çì³íà îáñòàíîâ-

êè, ñâ³æ³ âðàæåííÿ âêðàé

ïîòð³áí³ äëÿ ï³äíÿòòÿ òî-

íóñó. ßêùî âàø³ ä³¿ êîîðäèíóâàòè-

ìóòüñÿ ðîìàíòè÷íèìè ³ìïóëüñà-

ìè — öå ÷óäîâî, çíàéîìòåñÿ, âëàø-

òîâóéòå ëþáîâí³ ïîáà÷åííÿ, çà-

âîäüòå íîâ³ ñòîñóíêè, ¿ì ñóäèëîñÿ

ç³ãðàòè äîëåíîñíó ðîëü â æèòò³.

ÐÈÁÈ, ïðîöåñ äóõîâíîãî

«ïåðåçàâàíòàæåííÿ» òðè-

âàº. ×àñ ïîçáóòèñÿ áàëàñ-

òó ìèíóëîãî, îäíàê öå íå òàê ëåãêî,

îñê³ëüêè òðåáà êàðäèíàëüíî çì³-

íèòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî ä³òåé, ðî-

äèíè, êàð’ºðè, ðîçâ’ÿçàòè ÷èìàëî

äîìàøí³õ òà ïðîôåñ³éíèõ ïðîá-

ëåì.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +2o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 97 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 79 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +1o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

ãîðîñêîï

25 ëþòîãî

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 25 ëþòîãî

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 40116
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25 ëþòîãî 2015 ð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÊÎÐÈÑÒÓÂÀ×² ñîö³àëüíèõ ìåðåæ
ç ïî÷óòòÿì ãóìîðó â³äðåàãóâàëè íà
îãîëîøåíó Äåðæäóìîþ Ðîñ³¿ àê-
ö³þ «Je suis Êîáçîí» ³ ñòâîðèëè
íèçêó êóìåäíèõ ôîòîæàá òà â³ð-
ø³â ïðî ãîëîâíîãî ñï³âàêà áîéî-
âèê³â. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Åñïðå-
ñî. TV ç ïîñèëàííÿì íà ÒÑÍ. Ðî-
ñ³éñüê³ äåïóòàòè çàñòóïèëèñÿ çà
Éîñèïà Êîáçîíà ï³ñëÿ âíåñåííÿ
éîãî ïð³çâèùà äî «÷îðíîãî ñïèñ-
êó» ñàíêö³é ªÑ. Íàòîì³ñòü êîðèñ-
òóâà÷³ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ ó â³äïî-
â³äü ñòâîðèëè õåøòåã #JeSuisÊîá-
çîí òà ïóáë³êóþòü ç íèì êóìåäí³
â³ðø³ òà ôîòîæàáè. Íàãàäàºìî, â
ïîíåä³ëîê íàáðàëè ÷èííîñò³ íî-
â³ ñàíêö³¿ ªÑ ùîäî Ðîñ³¿. Çîêðå-
ìà äî ÷îðíîãî ñïèñêó ââ³éøëè ðî-
ñ³éñüêèé ñï³âàê Éîñèï Êîáçîí òà
ãëàâà Ìîñêîâñüêîãî ì³ñüêêîìó
ÊÏÐÔ Âàëåð³é Ðàøê³í, ïåðøèé

çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îáîðîíó ÐÔ
Àðêàä³é Áàõ³í, çàñòóïíèê ì³í³ñ-
òðà îáîðîíè Àíàòîë³é Àíòîíîâ,
íà÷àëüíèê ãîëîâíîãî îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ Ãåíøòàáó ÐÔ ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíò Àíäð³é Êàðòà-
ïîëîâ. «ßêùî âîíè âñ³ Øàðë³,òî ìè
ç âàìè âñ³ Êîáçîíè»,— îáóðèëè-

ñÿ íà ªÑ ó Äåðæäóì³. Ïîä³áí³ çà-
ÿâè äåïóòàò³â óæå âèêëèêàëè æàð-
òè â áëîãîñôåð³. «À çâ³äêè â äå-
ïóòàò³â öå ãèäîòíå çàïîçè÷åííÿ
«Je suis Êîáçîí»? Õàé âæå ïðîâî-
äÿòü àêö³þ «Àç ºñìü Êîáçîí»,—
íàïèñàâ ó ñâîºìó Facebook â³äî-
ìèé áëîãåð Varlamov �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1573 — ó Ëüâîâ³ â ìîíàñòèð³ ñâ.

Îíóôð³ÿ ²âàí Ôåäîðîâ çàñíóâàâ

äðóêàðíþ, äå íàñòóïíîãî ðîêó áó-

ëî íàäðóêîâàíî ïåðøèé ñõ³äíî-

ñëîâ’ÿíñüêèé «Áóêâàð».

1871 — íàðîäèëàñÿ Ëåñÿ Óêðà¿í-

êà (Ëàðèñà Êîñà÷-Êâ³òêà), âèçíà÷-

íà óêðà¿íñüêà ïèñüìåííèöÿ, ïî-

åòåñà, äðàìàòóðã, ïóáë³öèñòêà é

ôîëüêëîðèñòêà, ãðîìàäñüêà ä³-

ÿ÷êà.

1887 — íàðîäèâñÿ Ëåñü Êóðáàñ,

óêðà¿íñüêèé àêòîð, ðåæèñåð, ðå-

ôîðìàòîð óêðà¿íñüêîãî òåàòðó, çà-

ñíîâíèê Ìîëîäîãî òåàòðó é «Áåðå-

çîëþ».

1918 — íà çàñ³äàíí³ Öåíòðàëüíî¿

Ðàäè óõâàëåíî çàêîí ïðî ââåäåííÿ

â Óêðà¿í³ ãðèãîð³àíñüêîãî êàëåíäà-

ðÿ—16 ëþòîãî (çà ñòàðèì ñòèëåì) îãî-

ëîøóâàëîñü 1 áåðåçíÿ.Íà òåðèòîð³¿

Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè,ùî ñâîãî ÷àñó çíà-

õîäèëàñü ó ñêëàä³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿,

ãðèãîð³àíñüêèé êàëåíäàð ââåäåíî

ùå ó æîâòí³ 1582 ðîêó.

1957 — çàñíîâàíî Äåðæàâíå âè-

äàâíèöòâî äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòóðè ÓÐÑÐ

(íàäàë³ — «Âåñåëêà»).

Íà Ïóò³íà 
íà÷åïèëè ïåðóêó
Êîáçîíà...

... à ñàìîãî ñï³âàêà äåïîðòóâàëà 
ïîë³ö³ÿ Í³äåðëàíä³â, óï³çíàâøè
éîãî áåç øòó÷íîãî âîëîññÿ 

À ÄÍßÌÈ,ÿê ïîâ³äîìëÿº UaReview,
Éîñèïà Êîáçîíà çàòðèìàëè â àì-
ñòåðäàìñüêîìó àåðîïîðòó «Ñõ³ï-
ãîë», êîëè â³í íàìàãàâñÿ âèéòè ç

òåðèòîð³¿ òåðì³íàëó. Ïðèêîðäîí-
íà ïîë³ö³ÿ Í³äåðëàíä³â âï³çíàëà ó
îäíîìó ³ç òóðèñò³â ðîñ³éñüêîãî
ñï³âàêà, ÿêèé íàïåðåäîäí³ îïèíèâ-
ñÿ ó «÷îðíîìó ñïèñêó» ªâðîñîþçó,
³ íåãàéíî äåïîðòóâàëà éîãî íàçàä
äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Ïðî öå ïî-
â³äîìëÿº «Àìñòåðäàì Òóäåé» ç ïî-
ñèëàííÿì íà âëàñí³ äæåðåëà â àåðî-
ïîðòó. «Â³í íàìàãàâñÿ ïðîéòè ïîâç
ìèòíèé êîíòðîëü áåç ïåðóêè, î÷å-
âèäíî, ùîá éîãî í³õòî íå âï³çíàâ,—

öèòóº âèäàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îäíîãî
³ç ìèòíèê³â.— Àëå Êîáçîíà âèäà-
ëè õâèëþâàííÿ òà íåð³âíîì³ðíèé
çàãàð, à òî÷í³øå, â³äñóòí³ñòü òàêî-
ãî íà ì³ñö³ ïåðóêè. Òîæ éîãî ñâîº-
÷àñíî âèÿâèëè ³ íå äàëè ïåðåòíó-
òè çàêðèòèé äëÿ íüîãî êîðäîí ç
ªÑ». Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ òàêîæ, ùî íà
çàïèòàííÿ ïðî ìåòó â³çèòó Êîáçîí
â³äïîâ³â: «Êîíôåðåíö³ÿ ïî íîâèõ
êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³ÿõ... ³ çà-
õèñòó êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì» �
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