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Ñóõîòè â³äñòóïàþòü
� Ó Êèºâ³ çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà òóáåðêóëüîç

Çåìë³ â óðî÷èù³ 
Êîí÷à-Çàñïà 
ïîâåðíåíî êèÿíàì

Âæèòèìè ïðîêóðàòóðîþ Ãîëîñ³¿â-

ñüêîãî ðàéîíó Êèºâà çàõîäàìè âè-

êîíàíî ñóäîâå ð³øåííÿ ùîäî ïî-

âåðíåííÿ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³

ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòî¿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïëîùåþ 1,8 ãà â óðî÷èù³ Êîí-

÷à-Çàñïà âàðò³ñòþ ïîíàä 20 ìëí ãðè-

âåíü.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè-

¿âïàñòðàíñ» ðîçì³ñòèëî àâòîáóñíèé

ïàðê íà ö³é ä³ëÿíö³.Ïðîòå ó õîä³ ïðî-

êóðîðñüêî¿ ïåðåâ³ðêè áóëî âñòàíîâ-

ëåíî, ùî çåìë³ êîìóíàëüíèêè çàé-

íÿëè áåç áóäü-ÿêèõ äîçâ³ëüíèõ äî-

êóìåíò³â.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåí-

íÿ, ïðîêóðàòóðîþ áóëî çàÿâëåíî äî

Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ïîçîâ

ïðî ïîâåðíåííÿ çåìë³ ç íåçàêîííî-

ãî êîðèñòóâàííÿ.

Ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìî-

ãè ïðîêóðàòóðè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Àïåëÿö³éíà ³íñòàíö³ÿ çàëèøèëà öå

ð³øåííÿ áåç çì³í. Íàðàç³ ä³ëÿíêà

âæå çâ³ëüíåíà â³ä òèì÷àñîâèõ ñïîðóä

òà ðåàëüíî ïîâåðíóòà êèÿíàì.

Ó ñóáîòó â ñòîëèö³ 
â³äáóäóòüñÿ 
ÿðìàðêè

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â óïðàâ-

ë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáó-

òó, 28 áåðåçíÿ ó Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ

òðàäèö³éí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³

ÿðìàðêè. Çîêðåìà â ñóáîòó òîðãó-

âàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ —

íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é, âóë. Äåì³¿â-

ñüê³é, 19-45; â Äàðíèöüêîìó — íà

âóë. Ðåâóöüêîãî; â Äåñíÿíñüêîìó —

íà âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà (â ìåæàõ

âóëèöü Ì³ëþòåíêà òà Ìàðøàëà Æó-

êîâà), íà âóë. Çàêðåâñüêîãî (â ìå-

æàõ ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî òà

âóë. Ò. Äðàéçåðà); â Äí³ïðîâñüêî-

ìó — íà áóëüâ. Î. Äàâèäîâà, 2-12; â

Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Ë. Ãàâðî,

1-9; â Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. Ê. Á³-

ëîêóð, 2-8; â Ïîä³ëüñüêîìó — íà

âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 25; â Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó — íà âóë. ²ðï³íñüê³é; â Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó — íà ïðîñï. Êîìàðî-

âà, 28 (â ìåæàõ ïðîñï. Êîìàðîâà òà

âóë. ×óìàêà), íà âóë. Ïóëþÿ, 5; â

Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Â. Âà-

ñèëåâñüêî¿, 1-17.

Íà ÿðìàðêàõ ñïîæèâà÷àì â øè-

ðîêîìó àñîðòèìåíò³ áóäóòü çàïðî-

ïîíîâàí³ ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð-

÷óâàííÿ: êàðòîïëÿ,îâî÷³,ôðóêòè,ì’ÿ-

ñî òà ì’ÿñí³ ïðîäóêòè, ðèáà òà ðèáî-

ïðîäóêòè, öóêîð, áîðîøíî, êðóï’ÿí³

âèðîáè, îë³ÿ, ìåä, êîíñåðâîâàí³ ïðî-

äóêòè òà ³íø³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â³ä

áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â,

ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîá-

íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â

Óêðà¿íè çà ö³íàìè, íà 10-15 % íèæ-

÷èìè â³ä ðèíêîâèõ �

íîâèíè

ÏÅÐÅÕÎÄÈÒÈ íà àìáóëàòîðíó
ìîäåëü ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà òó-
áåðêóëüîç ïî÷àëè ó çâ’ÿçêó ç íå-
äîâàíòàæåííÿì ôòèç³àòðè÷íèõ
ë³æîê, âèñîêîþ âàðò³ñòþ ¿õ óòðè-
ìàííÿ òà ðåêîìåíäàö³ÿìè ÂÎÎÇ.
Äèðåêòîð ÒÌÎ «Ôòèç³àòð³ÿ» Þë³ÿ
Çàãóòà ðîçïîâ³äàº: ç óñ³ìà öåí-
òðàìè óêëàäåí³ óãîäè ùîäî íà-
äàííÿ ÄÎÒ-ïîñëóã (ïîñëóã êîí-
òðîëüîâàíîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ,—
ðåä.) õâîðèì íà ñóõîòè. «Â Êèºâ³
ôóíêö³îíóº âæå 40 ïóíêò³â äëÿ
íàäàííÿ òàêèõ ïîñëóã. Ë³êóâàííÿ
ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî, çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ ïàö³ºíòà, â çðó÷íèé
äëÿ íüîãî ÷àñ òà àáñîëþòíî áåç-
êîøòîâíî»,— çàçíà÷èëà ïàí³ Çà-
ãóòà.

Îêð³ì òîãî, îðãàí³çîâàíî ïðî-
âåäåííÿ êîíñóëüòàòèâíîãî ïðè-

éîìó ïàö³ºíò³â ë³êàðåì-ôòèç³àò-
ðîì â êîæíîìó Öåíòð³ ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè äâ³-
÷³ íà òèæäåíü ³ ùîäåííà ðîáîòà
äèòÿ÷èõ ë³êàð³â-ôòèç³àòð³â â çà-
êëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ãîëîñ³-
¿âñüêîãî, Ïå÷åðñüêîãî, Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî, Ñîëîì’ÿíñüêîãî òà Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â. Ïðè öüîìó
åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ â ÖÏÌÑÄ
ñêëàëà 95 %.

Òàêà ìîäåðí³çàö³ÿ âæå äàëà ñâî¿
ðåçóëüòàòè. Òàê, çà ï³äñóìêàìè
2014 ðîêó, â Êèºâ³ â³äì³÷àºòüñÿ
çíèæåííÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà òó-
áåðêóëüîç, â òîìó ÷èñë³ ç³ ñïîëó-
÷åíîþ ïàòîëîã³ºþ òóáåðêóëüîç/Â²Ë,
³ ñìåðòíîñò³ â³ä òóáåðêóëüîçó. (Ç
äåòàëüíèìè äàíèìè ìîæíà îçíà-
éîìèòèñÿ â òàáëèö³, — ðåä.)

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè

ÊÌÄÀ Ìèõàéëà Ðàäóöüêîãî, ó÷àñòü
â ï³ëîò³ âæå ñåáå âèïðàâäàëà, ³ áî-
ðîòüáà ç òóáåðêóëüîçîì º ò³ºþ ãà-
ëóççþ ìåäèöèíè Êèºâà, ÿêîþ ìîæ-
íà ïèøàòèñÿ. «Ìè áà÷èìî ä³éñí³
ðåçóëüòàòè — çà 2014-é ð³ê çìåí-
øèëàñü ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ çàõâî-
ð³ëè íà òóáåðêóëüîç. Öå, íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ùî ùîäíÿ äî Êèºâà ïðè-
¿æäæàº äóæå áàãàòî ëþäåé, â òî-
ìó ÷èñë³ ñîö³àëüíî íåàäàïòîâà-
íèõ. Ï³ëîò äàâ ì³ñòó ìîæëèâ³ñòü
çàîùàäèòè ³ ïåðåðîçïðèä³ëèòè
êîøòè, ÿê³ âèä³ëÿëèñÿ íà ë³æêà,
òà íàäàâàòè ëþäÿì êâàë³ô³êîâà-
íó äîïîìîãó. Ñòâîðåíà ñïåö³àë³-
çîâàíà áðèãàäà, ÿêà âè¿æäæàº äî
òàêèõ õâîðèõ äîäîìó ³ òàì ïðî-
âîäèòü ë³êóâàííÿ, ïðèâîçèòü äëÿ
íèõ ë³êè. Êð³ì òîãî, ç ì³ñòîì á³ëüø
àêòèâíî ïî÷àëè ïðàöþâàòè ì³æ-
íàðîäí³ îðãàí³çàö³¿»,— â³äçíà÷èâ
Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé òà äîäàâ, ùî
çà ÷àñ ìîäåðí³çàö³¿ â îäíó áóëè

îá’ºäíàí³ âñ³ òóáåðêóëüîçí³ àìáó-
ëàòîð³¿. Öå òàêîæ ïîêðàùèëî ÿê³ñòü
îáñëóãîâóâàííÿ òà äàëî åêîíîì³÷-
íèé åôåêò. Òîæ ó ïîäàëüøîìó ïëà-
íóþòü îá’ºäíàòè é ³íø³ ëàáîðàòî-
ð³¿ Êèºâà.

Ó 2015-ðîö³ ï³ëîò ïëàíóþòü ïðî-
äîâæèòè. Çîêðåìà çàïðîâàäèòè
êîíòðîëüîâàíå ë³êóâàííÿ â Êîí-
ñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèõ öåí-
òðàõ Êèºâà òà â ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ,
äå íàäàºòüñÿ çàì³ñíà ï³äòðèìó-
âàëüíà òåðàï³ÿ; îðãàí³çóâàòè ñòà-
ö³îíàð íà äîìó ïàö³ºíòà ç ãðóï ðè-
çèêó ³ç ùîäåííèì âè¿çäîì ³ çä³é-
ñíåííÿ êîíòðîëüîâàíîãî ë³êóâàí-
íÿ ìîá³ëüíîþ áðèãàäîþ, äî ñêëà-
äó ÿêî¿ âõîäÿòü ë³êàð-ôòèç³àòð,
ìåäè÷íà ñåñòðà òà ïñèõîëîã. À òà-
êîæ çàïðîâàäèòè íàäàííÿ êîí-
òðîëüîâàíîãî ë³êóâàííÿ âîëîíòå-
ðàìè íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é ç ìå-
òîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíî-
ñò³ ë³êóâàííÿ �

Ç 2014 ðîêó Êè¿â º ï³ëîòíèì ðåã³îíîì âïðîâà-
äæåííÿ àìáóëàòîðíî¿ ìîäåë³ ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà
òóáåðêóëüîç. Âñ³ çàïëàíîâàí³ çì³íè âèêîíàí³ ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³, ùî âæå äàëî ðåçóëüòàòè: ð³âåíü çà-
õâîðþâàíîñò³ íà òóáåðêóëüîç ó ñòîëèö³ çíèçèâñÿ.
Ïðî ïåðåâàãè òàêî¿ ìîäåðí³çàö³¿ òà çàïëàíîâàí³
çì³íè ó ãàëóç³ íà öåé ð³ê ä³çíàâàëèñÿ æóðíàë³ñòè
«Õðåùàòèêà».

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé ïðî³íñïåêòóâàâ ðîáîòó Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá`ºäíàííÿ "Ôòèç³àòð³ÿ" òà îçíàéîìèâñÿ ç ïðàêòè÷íîþ ðåàë³çàö³ºþ
àìáóëàòîðíî¿ ìîäåë³ ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç â ì. Êèºâ³ 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про утворення Антикорупційної ради 

при Київському міському голові
Розпорядження № 96 від 27 лютого 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адмініс"
трації», «Про столицю України — місто"герой Київ», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про за"
сади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 — 2017 роки», «Про
правила етичної поведінки» та враховуючи, що з 26 квітня 2015 року вводиться в дію Закон України «Про за"
побігання корупції», з метою напрацювання пропозицій щодо процедур запобігання корупції в Київській
міській раді, виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), район"
них в місті Києві державних адміністраціях, їх структурних підрозділах:

1.�Утворити�Анти
ор�пційн��рад��при�Київсь
о-

м��місь
ом���олові�я
�
онс�льтативно-дорад-

чий�ор�ан�та�затвердити�її�персональний�с
лад,

що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�Анти
ор�пцій-

н��рад��при�Київсь
ом��місь
ом���олові,�що

додається.

3.�Анти
ор�пційній�раді�при�Київсь
ом��місь-


ом���олові:

до�1�червня�2015�ро
��розробити�та�подати

Київсь
ом��місь
ом���олові�для�затвердження

в��становленом��поряд
��Київсь
ою�місь
ою

радою�Анти
ор�пційн��про�рам��міста�Києва

до�2017�ро
�;

розробити�та�подати�Київсь
ом��місь
ом�

�олові�пропозиції�щодо�процед�р�запобі�ання


ор�пції,��с�нення�
ор�пційних�ризи
ів���діяль-

ності�Київсь
ої�місь
ої�ради,�ви
онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій.

4.�Контроль�за�ви
онанням�розпорядження

залишаю�за�собою.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�Київсь
о�о�місь
о�о��олови�

27.02.2015�р.�№�96�

ПОЛОЖЕННЯ 
про Антикорупційну раду при Київському міському голові

1.�Анти
ор�пційна�рада�при�Київсь
ом��місь
ом���олові�(далі —�Анти
ор�пційна�рада)�є�по-

стійно�діючим�
онс�льтативно-дорадчим�ор�аном�при�Київсь
ом��місь
ом���олові.

2.�Анти
ор�пційна�рада��творюється�розпорядженням�Київсь
о�о�місь
о�о��олови���с
ладі

�олови,�заст�пни
а��олови,�се
ретаря�та�членів�Анти
ор�пційної�ради,�я
і�бер�ть��часть���її�ро-

боті�на��ромадсь
их�засадах.

3.�Анти
ор�пційна�рада���своїй�діяльності�
ер�ється�Констит�цією�та�за
онами�У
раїни,��
а-

зами�Президента�У
раїни,�постановами�Верховної�Ради�У
раїни,�а
тами�Кабінет��Міністрів�У
ра-

їни,�рішеннями�Київсь
ої�місь
ої�ради,�розпорядженнями�та�дор�ченнями�Київсь
о�о�місь
о�о

�олови,�а�та
ож�цим�Положенням.

4.�Основними�завданнями�Анти
ор�пційної�ради�є:

здійснення�систематично�о�аналіз��стан��запобі�ання�і�протидії�
ор�пції���Київсь
ій�місь
ій�ра-

ді,�ви
онавчом��ор�ані�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ій�місь
ій�державній�адміністрації),�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�їх�стр�
т�рних�підрозділах,�підприємствах,��стано-

вах�та�ор�анізаціях,�заснованих�на�
ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва;

розроблення�прое
т��Анти
ор�пційної�про�рами�міста�Києва;

внесення�пропозицій�щодо�форм�вання�та�реалізації�анти
ор�пційної�політи
и,�допомо�а���роз-

робленні�прое
тів�а
тів�з�цих�питань;

зал�чення��ромадсь
ості�до�форм�вання,�реалізації�та�моніторин���анти
ор�пційної�політи-


и;

проведення�робочих�та�п�блічних�засідань,�
р��лих�столів,�семінарів,�присвячених�запобі-

�анню�та�протидії�
ор�пції���м.�Києві,��с�ненню�її�наслід
ів;

ви
онання�інших�завдань�щодо�запобі�ання�і�протидії�
ор�пції.

5.�Анти
ор�пційна�рада�відповідно�до�по
ладених�на�неї�основних�завдань:

здійснює�
омпле
сн��оцін
��сит�ації�і�тенденцій���сфері�запобі�ання�і�протидії�
ор�пції�в�міс-

ті�Києві,�аналіз�є�анти
ор�пційне�за
онодавство�У
раїни�та�стан�ви
онання�заходів�щодо�йо�о

застос�вання;

напрацьов�є�та�вносить�пропозиції�щодо�процед�р�запобі�ання�
ор�пції,��с�нення�
ор�пцій-

них�ризи
ів���діяльності�Київсь
ої�місь
ої�ради,�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�їх�стр�
-

т�рних�підрозділах;

�от�є�та�подає�Київсь
ом��місь
ом���олові�пропозиції�щодо��ни
нення�
ор�пційних�ризи
ів;

ор�анізов�є�вивчення��ромадсь
ої�д�м
и�з�питань,�що�роз�лядаються�Анти
ор�пційною�ра-

дою;

�от�є�та�оприлюднює�щорічний�звіт�про�свою�діяльність.

6.�Анти
ор�пційна�рада�відповідно�до�по
ладених�на�неї�основних�завдань�має�право:

запит�вати�та�одерж�вати�в��становленом��поряд
��від�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�се
ретаріат��Київсь
ої�місь
ої�ради,�районних

в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�їх�стр�
т�рних�підрозділів,�підприємств,��станов�та�ор-

�анізацій,�заснованих�на�
ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�інформа-

цію,�до
�менти�і�матеріали,�необхідні�для�ви
онання�по
ладених�на�Анти
ор�пційн��рад��зав-

дань;

вносити�пропозиції�щодо�розроб
и�прое
тів�розпоряджень�Київсь
о�о�місь
о�о��олови�та�ви-


онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�з�питань,

віднесених�до�завдань�Анти
ор�пційної�ради;

створювати�робочі��р�пи�для�розроблення�та�впровадження�напрямів�реалізації�анти
ор�п-

ційної�політи
и,���том��числі�з�метою�під�отов
и�прое
тів�нормативно-правових�а
тів,�зал�чати

в��становленом��поряд
��до�роботи�в�та
их��р�пах�посадових�і�сл�жбових�осіб�ор�анів�місце-

во�о�самовряд�вання,�працівни
ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�заснованих�на�
ом�-

нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�вітчизняних�та�іноземних��чених�і�фахів-

ців,�е
спертів�міжнародних�ор�анізацій,�представни
ів�об’єднань��ромадян;

запрош�вати�на�свої�засідання�
ерівни
ів�і�представни
ів�правоохоронних�та�інших�ор�анів�дер-

жавної�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,��ромадсь
их�об’єднань,�підприємств,��ста-

нов�та�ор�анізацій,�е
спертів,�зал�чати�їх�до�об�оворення�відповідних�питань;

ініціювати�проведення��ромадсь
о�о�об�оворення�прое
тів�нормативно-правових�а
тів�з�пи-

тань�запобі�ання�і�протидії�
ор�пції;

аналіз�вати�стан�додержання�і�ви
онання�місцевими�ор�анами�ви
онавчої�влади,�ор�анами

місцево�о�самовряд�вання,�територіальними�підрозділами�центральних�ор�анів�ви
онавчої�вла-

ди,�підприємствами,��становами�і�ор�анізаціями�(незалежно�від�підпоряд
�вання�та�форми

власності)�Констит�ції�У
раїни,�за
онів�У
раїни,�інших�нормативно-правових�а
тів�з�питань�за-

побі�ання�та�протидії�
ор�пції;

брати��часть���співпраці�з�міжнародними�ор�анізаціями���сфері�запобі�ання�і�протидії�
ор�п-

ції;

ор�анізов�вати�та�проводити�робочі�та�п�блічні�засідання,�
р��лі�столи,�семінари,�присвяче-

ні�запобі�анню�та�протидії�
ор�пції���м.�Києві,��с�ненню�їх�наслід
ів.

7.�С
лад�Анти
ор�пційної�ради�форм�ється�з�числа�співробітни
ів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�се
ретаріат��Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�та,�за�з�одою,�працівни
ів�відповідних�ор�анів�державної�влади,�представни
ів��ромадсь
их

об’єднань,�територіальної��ромади�міста�Києва�та�інших�осіб,�я
і�є�фахівцями����ал�зі�бороть-

би�з�
ор�пцією.

8.�Персональний�с
лад�Анти
ор�пційної�ради�затвердж�ється�Київсь
им�місь
им��оловою.

9.�Анти
ор�пційн��рад��очолює��олова.

10.�Голова�Анти
ор�пційної�ради:�

ор�анізов�є�діяльність�Анти
ор�пційної�ради;

затвердж�є�план�роботи�Анти
ор�пційної�ради�та�забезпеч�є�йо�о�ви
онання;

с
ли
ає�та�ор�анізов�є�під�отов
��та�проведення�засідань�ради;�ви
он�є�інші�обов’яз
и,�пе-

редбачені�цим�Положенням.

11.�Основною�ор�анізаційною�формою�діяльності�Анти
ор�пційної�ради�є�засідання,�що�с
ли-


аються�не�рідше�одно�о�раз��на�місяць.

Засідання�Анти
ор�пційної�ради�є�правомочним,�я
що�на�ньом��прис�тні�більше�половини�її

с
лад�.

12.�Рішення�Анти
ор�пційної�ради�приймаються�на�засіданні�шляхом�від
рито�о��олос�ван-

ня�більшістю�від�прис�тніх�під�час�засідання�ради.

13.�Рішення,�прийняті�на�засіданні�Анти
ор�пційної�ради,�оформлюються���ви�ляді�прото
о-

лів,�я
і�підпис�ються��олов�ючим�на�засіданні�та�се
ретарем�Анти
ор�пційної�ради.

Рішення,�прийняті�на�засіданні�Анти
ор�пційної�ради�мож�ть�б�ти�реалізовані�шляхом�видан-

ня�відповідних�а
тів�Київсь
о�о�місь
о�о��олови,�Київсь
ої�місь
ої�ради,�ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

14.�Рішення�Анти
ор�пційної�ради,�прийняті�в�межах�її�
омпетенції,�підля�ають�обов’яз
ово-

м��роз�ляд��Київсь
ою�місь
ою�радою,�ви
онавчим�ор�аном�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ою

місь
ою�державною�адміністрацією),�їх�стр�
т�рними�підрозділами�та�посадовими�особами,

підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�
ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�я
им�вони�адресовані.

15.�Діяльність�Анти
ор�пційної�ради�є�від
ритою�і��ласною.�

Від
ритість�діяльності�Анти
ор�пційної�ради�забезпеч�ється�шляхом�створення��мов�для�при-

с�тності�на�її�засіданнях�представни
ів�засобів�масової�інформації�(
рім�випад
ів�проведення�за-


рито�о�засідання).

Гласність�діяльності�Анти
ор�пційної�ради�забезпеч�ється�шляхом�розміщення�інформації

про�діяльність�Анти
ор�пційної�ради,�прийнятих�рішень�та�прое
тів�відповідних�рішень�на�веб-

сайті�Київсь
ої�місь
ої�влади,�в�інших�від
ритих�джерелах,�в
лючаючи�мереж��Інтернет.

Голова�Анти
ор�пційної�ради���разі�необхідності�може�прийняти�рішення�про�проведення�за-


рито�о�засідання.

16.�Ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�Анти
ор�пційної�ради�здій-

снюється�апаратом�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації).
Керівник апарату В. Бондаренко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації  «Релігійна громада Християн Віри Євангельської 
«ШЛЯХ МОЙСЕЯ» у Печерському районі м. Києва»

Розпорядження № 1556 від 29 грудня 2014 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву громадян від 11 листопада 2014 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 10 вересня 2014 року № 1,

в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
27 áåðåçíÿ 2015 ð.

¹44(4640)

3

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 17 від 14 січня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек"
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон"
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ"
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Християн�Віри�Єван�ельсь
ої

«ШЛЯХ�МОЙСЕЯ»���Печерсь
ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Голова В. Кличко

1.�Продовжити�стро
�дії�дозволів�на�розміщен-

ня�зовнішньої�ре
лами�(далі —�дозволи)�з�ід-

но�з�додат
ом�до�цьо�о�розпорядження���
іль-


ості�5�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е
спл�-

атацію�ре
ламних�засобів�з�дотриманням�норм

техні
и�безпе
и,�пожежної�безпе
и�і�санітар-

них�норм�по
ласти�на�розповсюдж�вачів�зов-

нішньої�ре
лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро
�дії�я
их

продовжено�з�ідно�з�додат
ом�до�цьо�о�розпо-

рядження,�є�дійсними�до�за
інчення�стро
��їх

дії,�а���випад
��змін���за�альномісь
их�вимо-

�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовнішньої

ре
лами,�я
і�з�мовлюють�неможливість�розта-

ш�вання�відповідних�ре
ламних�засобів —�до

настання�та
их�змін���за�альномісь
их�вимо-

�ах�(підходах).

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

ня�по
ласти�па�заст�пни
а��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

Про підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та працівників 

комунальних підприємств, установ і організацій у 2015 році
Розпорядження № 1573 від 31 грудня 2014 року

Відповідно до статті 29 Закону України «Про державну службу», статей 6, 19 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681
«Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів міс"
цевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», Положення про систему підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядуван"
ня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564:

1.�Затвердити�план-�рафі
�підвищення�
ва-

ліфі
ації�державних�сл�жбовців�та�посадових

осіб�місцево�о�самовряд�вання�на�2015�рі
,

що�додається.

2.�Затвердити�план-�рафі
�підвищення�
ва-

ліфі
ації�працівни
ів�
ом�нальних�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій�на�2015�рі
,�що�додаєть-

ся.

3.�Керівни
ам�стр�
т�рних�підрозділів�ви
о-

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

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій:

3.1.�Забезпеч�вати�направлення�на�навчан-

ня�державних�сл�жбовців�відповідних�
ате�орій

за�професійними�про�рамами�(очна,�очно-дис-

танційна�форма�навчання),�за�про�рамами�те-

матичних�постійно�діючих,�
орот
остро
ових

семінарів,�спеціалізованих�
орот
остро
ових

навчальних�
�рсів.

3.2.�Створювати�необхідні��мови�для�само-

стійної�роботи�державних�сл�жбовців,�я
і�під-

вищ�ватим�ть�
валіфі
ацію�за�очно-дистанцій-

ною�формою�навчання,�бер�ть��часть�в�онлай-

нових�навчальних�заходах.

3.3.�Забезпечити�надання�приміщення�для

ор�анізації�підвищення�
валіфі
ації�державних

сл�жбовців���разі�проведення�навчання�на�ба-

зі�стр�
т�рно�о�підрозділ��ви
онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації.

4.�Київсь
ом��місь
ом��центр��перепід�отов-


и�та�підвищення�
валіфі
ації�працівни
ів�ор-

�анів�державної�влади,�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�вання,�державних�підприємств,��ста-

нов�і�ор�анізацій:

4.1.�Ор�аніз�вати�підвищення�
валіфі
ації

сл�хачів�з�ідно�з�планами-�рафі
ами,�зазначе-

ними���п.1,�2�цьо�о�розпорядження.

4.2.�З�метою�зменшення�витрат�робочо�о

час��на�підвищення�
валіфі
ації�впровадж�ва-

ти�інноваційні,�дистанційні,�онлайнові�форми

навчання�на�основі�інтернет-техноло�ій.

4.3.�Зал�чати�представни
ів�центральних�ор-

�анів�ви
онавчої�влади,�заст�пни
ів��олови�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації,�
ерів-

ни
ів�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),��олів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій�до�навчання

державних�сл�жбовців�та�працівни
ів�
ом�наль-

них�підприємств,��станов�і�ор�анізацій.

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

ня�по
ласти�на�першо�о�заст�пни
а��олови�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�Ні
оно-

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Зареєстровано�

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

19�березня�2015�р.�за�№ 44/1155

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів з урахуванням операцій поводження 

з побутовими відходами (збирання, перевезення, 
знешкодження) товариству з обмеженою відповідальністю

«ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС»
Розпорядження № 188 від 2 березня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово"комунальні послуги», постанов Кабінету Мі"
ністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно"правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», враховуючи звернен"
ня товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС» від 30 вересня 2014 року № 110,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�вивезен-

ня�твердих�поб�тових�відходів�з��рах�ванням

операцій�поводження�з�поб�товими�відхода-

ми�(збирання,�перевезення,�знеш
одження)

товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ВЕСТ�МЕНЕДЖМЕНТ�СИСТЕМС»,�що�додаю-

ться.

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

йо�о�оприлюднення.

3.�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.

Київський міський голова   
В. Кличко

Зареєстровано�

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

19�березня�2015�р.�за�№ 44/1155

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)

02�березня�2015�ро
��№188

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням
операцій поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення,

знешкодження) товариству з обмеженою відповідальністю 
«ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС»

№ з/п Категорії споживачів грн за 1 куб.м без ПДВ грн за 1 куб.м з ПДВ

1. Населення 66,79  80,15

2. Бюджетні установи 69,97 83,96

3. Інші споживачі 79,51 95,41

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, 
озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2015 році

Розпорядження № 225 від 16 березня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве само"

врядування в Україні», Указу Президента України від 06 серпня 1998 року № 855/98 «Про День довкілля»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777"р «Деякі питання проведення що"
річної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», з метою пропаганди еко"
логічних знань серед широких верств населення, підвищення рівня екологічної культури, а також санітар"
ного очищення території міста Києва після зимового періоду, відновлення благоустрою та озеленення тери"
торії, підготовки об’єктів міської інфраструктури до проведення загальнодержавних і загальноміських захо"
дів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Провести�в�місті�Києві:

1.1.�Весняний�двомісячни
�з�бла�о�строю,

озеленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міс-

та���2015�році�в�період�з�16�березня�до�08

травня�2015�ро
�.

1.2.�День�дов
ілля —�25�
вітня�2015�ро
�.

2.�Утворити�
омісію�з�проведення�весняно-

�о�двомісячни
а�з�бла�о�строю,�озеленення

та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста���2015

році�та�затвердити�її�с
лад,�що�додається.

3.�Затвердити:

3.1.�Порядо
�роботи�
омісії�з�проведення

весняно�о�двомісячни
а�з�бла�о�строю,�озе-

ленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міс-

та���2015�році�(далі —�Комісія),�що�додаєть-

ся.

3.2.�Планові�по
азни
и�ви
онання�районни-

ми�в�місті�Києві�державними�адміністраціями

заходів�весняно�о�двомісячни
а�з�бла�о�ст-

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

стан��міста���2015�році,�що�додаються.

3.3.�Планові�по
азни
и�ви
онання�департа-

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

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

ції),�
ом�нальними�підприємствами�та�іншими

підприємствами�міста�Києва�заходів�весняно-

�о�двомісячни
а�з�бла�о�строю,�озеленення

та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста���2015

році,�що�додаються.

3.4.�План�заходів�з�ор�анізації�та�проведен-

ня�в�м.�Києві�Дня�дов
ілля���2015�році,�що�до-

дається.

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

ністраціям,�
ерівни
ам�підприємств,��станов

та�ор�анізацій�
ом�нальної�форми�власності

розробити�плани�заходів�щодо�проведення

весняно�о�двомісячни
а�з�бла�о�строю,�озеле-

нення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міста

��2015�році.

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

ністраціям:

5.1.�До�16�березня�2015�ро
���творити�район-

ні�
омісії�з�проведення�весняно�о�двомісячни-


а�з�бла�о�строю,�озеленення�та�поліпшення

санітарно�о�стан��районів�і�забезпечити�ви
о-

нання�затверджених�по
азни
ів�ви
онання�за-

ходів�з�бла�о�строю.

5.2.�Інформ�вати�меш
анців�район��через

засоби�масової�інформації,�на�дош
ах�для�о�о-

лошень�біля�
ожно�о�житлово�о�і�нежитлово-

�о�б�дин
��про�проведення�весняно�о�двомі-

сячни
а�з�бла�о�строю,�озеленення�та�поліп-

шення�санітарно�о�стан��міста���2015�році.

5.3.�До��часті���ви
онанні�запланованих�за-

ходів�весняно�о�двомісячни
а�з�бла�о�строю,

озеленення�та�поліпшення�санітарно�о�стан��міс-

та���2015�році�зал�чити�працівни
ів�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій�район��незалеж-

но�від�форм�їх�власності�та�відомчо�о�підпо-

ряд
�вання,��ромадсь
ість.

5.4.�В�період�весняно�о�двомісячни
а�з�бла-

�о�строю,�озеленення�та�поліпшення�санітар-

но�о�стан��міста���2015�році�проводити�на�ви-

значеній�території�район��(мі
рорайон,�пар
,�б�ль-

вар,�в�лиця,�пров�ло
�тощо)�роботи�з��лаш-

т�вання�(відновлення)�твердо�о�по
риття�до-

рі��і�трот�арів,�озеленення,�забезпечення�зов-

нішньо�о�освітлення,�розміщення�садово-пар-


ових�меблів,�здійснення�інших�заходів,�спря-

мованих�на�поліпшення�технічно�о�і�санітар-

но�о�стан��території,�по
ращення�
омфортно-

сті�меш
ання�жителів�та��остей�міста�Києва.

Інформ�вати�Комісію�про�проведен��робот��в

період�проведення�об’їздів�районів�та�до�14�трав-

ня�2015�ро
��через�Департамент�місь
о�о�бла-

�о�строю�та�збереження�природно�о�середови-

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

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

лі —�Департамент�місь
о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища)�надати�по�ад-

ресн��інформацію�про�здійснений�
омпле
сний

бла�о�стрій.

6.�По
ласти�персональн��відповідальність�на

�олів�районних�
омісій�з�проведення�весняно-

�о�двомісячни
а�з�бла�о�строю,�озеленення�та

поліпшення�санітарно�о�стан��районів�за�ви
о-

нання�планових�по
азни
ів�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій�заходів�весняно�о

двомісячни
а�з�бла�о�строю,�озеленення�та�по-

ліпшення�санітарно�о�стан��міста���2015�році.
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7.�Департамент
�місь�о�о�бла�о
строю�та

збереження�природно�о�середовища�забез-

печити�ор�анізацію�та�проведення�в�місті�Києві

Дня�дов�ілля,�з�ідно�із�затвердженим�Планом

заходів�з�ор�анізації�та�проведення�в�м.�Києві

Дня�дов�ілля�
�2015�році.

8.�Стр
�т
рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�сприяти�підприєм-

ствам,�
становам�та�ор�анізаціям�всіх�форм

власності�в�ор�анізації�та�ви�онанні�заходів�вес-

няно�о�двомісячни�а�з�бла�о
строю,�озеленен-

ня�та�поліпшення�санітарно�о�стан
�міста�
�2015

році.

9.�По�ласти�персональн
�відповідальність�на

�ерівни�ів�житлово-е�спл
атаційних�ор�аніза-

цій�всіх�форм�власності,�а�та�ож��ерівни�ів�під-

приємств,�
станов�та�ор�анізацій�за�проведен-

ня�заходів�з�по�ращення�бла�о
строю�в�пері-

од�проведення�весняно�о�двомісячни�а�з�бла-

�о
строю,�озеленення�та�поліпшення�санітар-

но�о�стан
�міста�
�2015�році.

10.�Просити�П
блічне�а�ціонерне�товариство

«Київенер�о»�направити�до�24�березня�2014

ро�
�Департамент
�місь�о�о�бла�о
строю�та

збереження�природно�о�середовища��рафі�

відновлення�бла�о
строю�після�проведення

аварійних�робіт�на�інженерних�мережах�в�райо-

нах�міста�Києва�на��вітень�2015�ро�
.

11.�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),�Департамент
��
льт
ри�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�Департамент
�охорони

здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�забезпечити�ви�онання�планових�по�азни-

�ів,�затверджених�підп
н�том�3.3.�п
н�т
�3�цьо-

�о�розпорядження.

12.�Департамент
�житлово-�ом
нальної�ін-

фрастр
�т
ри�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої

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

міністрації)�та�
правлінню�охорони��
льт
рної

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

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

трації)�забезпечити�впоряд�
вання�пам’ятни-

�ів,�пам’ятних�зна�ів�та�меморіальних�дошо�,�са-

нітарне�очищення��ладовищ�та�під�отов�
�їх�до

поминальних�днів.

13.�Стр
�т
рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),��ом
нальним�підпри-

ємствам�міста�Києва,�районним�в�місті�Києві

державним�адміністраціям�щопонеділ�а�нада-

вати�до�Департамент
�місь�о�о�бла�о
строю

та�збереження�природно�о�середовища�опе-

ративн
�інформацію�про�ви�онання�заходів�вес-

няно�о�двомісячни�а�з�бла�о
строю,�озеленен-

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

14�травня�2015�ро�
�надати�зведений�за�аль-

ний�звіт.

14.�Департамент
�місь�о�о�бла�о
строю�та

збереження�природно�о�середовища�роз�лян
-

ти�звіти�та�за�альні�підс
м�и�ви�онання�плано-

вих�по�азни�ів�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�департаментів�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�і��ом
нальних�підпри-

ємств�міста�Києва�та�до�22�травня�2015�ро�
�по-

дати�пропозиції�щодо�рейтин�
�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій,��ом
нальних

підприємств�та�інших�підприємств�міста�Києва,

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

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

ції)�(далі —�рейтин�)�на�роз�ляд�Комісії.

15.�Департамент
�місь�о�о�бла�о
строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�до�02�черв-

ня�2015�ро�
,�за�рез
льтатами�затверджених

Комісією�рейтин�ів,�під�от
вати�прое�т�розпо-

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

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

трації)�про�підс
м�и�проведення�весняно�о�дво-

місячни�а�з�бла�о
строю,�озеленення�та�по-

ліпшення�санітарно�о�стан
�міста�
�2015�році.

16.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про створення Київської міської призовної комісії з проведення
чергового призову громадян України на строкову військову

службу до Збройних Сил України та інших військових
формувань України у квітні%травні 2015 року

Розпорядження № 220 від 16 березня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від

17 лютого 2015 року № 88/2015 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян Укра%
їни на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році»:

1.�Для��ерівництва�і��онтролю�за�діяльністю

районних�призовних��омісій�створити�Київсь�


місь�
�призовн
��омісію�з�проведення�чер�ово-

�о�призов
��ромадян�У�раїни�на�стро�ов
�вій-

сь�ов
�сл
жб
�до�Збройних�Сил�У�раїни�та�ін-

ших�війсь�ових�форм
вань�У�раїни�
��вітні-

травні�2015�ро�
�та�затвердити�її�с�лад,�що�до-

дається.

2.�Головам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій:

2.1.�Підвести�підс
м�и�осінньо�о�2014�ро�


призов
��ромадян�на�стро�ов
�війсь�ов
�сл
ж-

б
.

2.2.�Ор�аніз
вати�робот
�з�під�отов�и�та�про-

ведення�весняно�о�призов
�2015�ро�
.

2.3.�Утворити�районні�призовні��омісії�та�за-

твердити�їх�с�лад.

2.4.�Направити�для�роботи�
�районні�війсь-

�ові��омісаріати�на�період�під�отов�и�і�весь�тер-

мін�проведення�призов
�технічних�працівни�ів

і�др
�аро�.

2.5.�Забезпечити�районні�війсь�ові,��оміса-

ріати�автомобільним�транспортом.

2.6.�У�омпле�т
вати�районні�лі�арсь�і��омі-

сії�лі�арями-спеціалІстами�та�забезпечити�їх

меди�аментами,�медичним�інстр
ментарієм�і

санітарно-�осподарсь�им�майном.

3.�Просити�Головне�
правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�надавати�допомо�
�війсь�овим

�омісаріатам�міста�Києва�
�проведенні�при-

зов
��ромадян�на�стро�ов
�війсь�ов
�сл
жб


до�Збройних�Сил�У�раїни�та�інших�війсь�о-

вих�форм
вань�У�раїни,�з�розш
�
�призовни-

�ів,�я�і�
хиляються�від�призов
,�забезпечити

охорон
��ромадсь�о�о�поряд�
�на�призовних

дільницях�районів�міста,�Київсь�ом
�місь�ом


збірном
�п
н�ті�та�на�приле�лій�до�ньо�о�те-

риторії.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Забезпечити�робот
�місь�ої�лі�арсь�ої

�омісії�з�02�березня�до�12�червня�2015�ро�


для�проведення��онтрольно�о�медично�о�о�-

ляд
�призовни�ів,�призваних�на�стро�ов
�вій-

сь�ов
�сл
жб
�до�Збройних�Сил�У�раїни�та

інших�війсь�ових�форм
вань�У�раїни,�з�про-

веденням�обов’яз�ово�о�перелі�
�обстежень

(ВІЛ,��епатит�«В»,�«С»�та�сифіліс)�відповідно

до�Положення,�про�війсь�ово-лі�арсь�
�е�с-

пертиз
�в�Збройних�Силах�У�раїни,�затвер-

джено�о�на�азом�Міністра�оборони�У�раїни�від

14�серпня�2008�ро�
�№ 402,�зареєстрова-

ним�
�Міністерстві�юстиції�У�раїни�17�листо-

пада�2008�ро�
�за�№ 1109/15800,��ромадян,

я�і�заявили�про�нез�од
�з�рез
льтатом�ме-

дично�о�о�ляд
�і�рішенням�районної�лі�ар-

сь�ої��омісії,�та�перевір�и�за�онності�рішень

стосовно�призовни�ів,�визнаних�непридат-

ними�та�тимчасово�непридатними�до�війсь-

�ової�сл
жби�за�рез
льтатами�призов
�та

припис�и�зі�100%�охопленням,��андидатів�з

числа�цивільної�молоді�для�вст
п
�до�вищих

війсь�ових�навчальних�за�ладів�Міністерства

оборони�У�раїни�та�інших�війсь�ових�фор-

м
вань.

4.2.�Забезпечити�місь�
�лі�арсь�
��омісію

меди�аментами,�медичним�інстр
ментарієм�і

санітарно-�осподарсь�им�майном.

4.3.�Забезпечити�проведення�обстеження

призовни�ів�
�лі�
вальних�за�ладах�позачер�о-

во,�безоплатно�та�в�повном
�обсязі�під�осо-

бист
�відповідальність��ерівни�ів�лі�
вальних

за�ладів.

5.�Просити�війсь�ово�о��омісара�Київсь�о�о

місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат
�зверн
тись

до�дире�тора�державно�о�підприємства�Київ-

сь�ої�філії�№ 1�«Концерн�війсь�тор�сервіс»�що-

до�надання�допомо�и�місь�ом
�війсь�овом


�омісаріат
�в�ор�анізації�роботи�б
фет
�
�при-

міщенні�їдальні�Київсь�о�о�місь�о�о�збірно�о

п
н�т
,�виділити�для�йо�о�роботи�обсл
�ов
ючий

персонал�та�забезпечити�необхідними�продо-

вольчими�товарами,�предметами�матеріаль-

но-технічно�о�постачання�за�відповідними�за-

яв�ами.

6.�Першом
�заст
пни�
��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Ні�онов
�І.�В.�прий-

няти�рішення�щодо�висвітлення�в�засобах�ма-

сової�інформації�зміст
�цьо�о�розпорядження.�

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

16.03.2015�р.�№�220

Склад
Київської міської призовної комісії з проведення чергового призову

громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України
та інших військових формувань України у квітні%травнІ 2015 року

— заст
пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��оло-

ва��омісії

— війсь�овий��омісар�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат
,

заст
пни���олови��омісії�(за�з�одою)

— провідний�спеціаліст�відділ
��омпле�т
вання�та�призов
�Київсь�о-

�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат
,�се�ретар��омісії�(за�з�одою)

— начальни��штаб
�Головно�о�
правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві

(за�з�одою)

— �олова�лі�арсь�ої��омісії�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��оміса-

ріат
�(за�з�одою)

— перший�заст
пни��дире�тора�Департамент
�охорони�здоров’я

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

жавної�адміністрації)

— помічни��війсь�ово�о��омісара�з�правової�роботи�Київсь�о�о�місь-

�о�о�війсь�ово�о��омісаріат
�(за�з�одою)

— начальни��відділ
�з�питань�мобілізаційної�роботи�апарат
�ви�онав-

чо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)

— перший�заст
пни��дире�тора�Департамент
�транспортної�інфра-

стр
�т
ри�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)

— начальни��
правління�професійної�освіти�Департамент
�освіти�і

на
�и,�молоді�та�спорт
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

— заст
пни��начальни�а�відділ
�розвит�
�та�зміст
�інфрастр
�т
ри

освіти�
правління�професійної�освіти�Департамент
�освіти�і�на
�и,

молоді�та�спорт
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

— заст
пни��дире�тора�Київсь�о�о�місь�о�о�центр
�соціальних�сл
жб

для�сім’ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Резервний склад членів призовної комісії 
(на випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин):

— заст
пни��начальни�а�штаб
�Головно�о�
правління�МВС�У�раїни

в�м.�Києві�(за�з�одою)

— заст
пни��дире�тора�Київсь�о�о�місь�о�о�центр
�соціальних�сл
жб

для�сім’ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

— заст
пни��начальни�а�відділ
�з�питань�мобілізаційної�роботи�апа-

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

державної�адміністрації)

—�провідний�спеціаліст��оманд
вання�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�о-

во�о��омісаріат
�(за�з�одою)

— начальни��відділ
�розвит�
�та�зміст
�інфрастр
�т
ри�освіти�
прав-

ління�професійної�освіти�Департамент
�освіти�і�на
�и,�молоді�та

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

державної�адміністрації)

— завід
ючий�се�тором�мобілізаційної�роботи�Департамент
�охо-

рони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

— �оловний�спеціаліст�з�мобілізаційної�роботи�Департамент
�транс-

портної�інфрастр
�т
ри�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

— �оловний�спеціаліст�відділ
�позаш�ільної�освіти�
правління�до-

ш�ільної,�за�альної�середньої�та�позаш�ільної�освіти�Департамент


освіти�і�на
�и,�молоді�та�спорт
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Рад
ць�ий�М.�Д.

Кидонь�В.�І.�

Лавреню��І.�Д.

Деревя�а�Ю.�О.�

Віт�овсь�ий�В.�П.�

Ареш�ович�А.�О.

Гримайло�В.�В.�

Білий�O.�K.

Шпильовий�І.�Ф.�

К
чинсь�ий�М.�С.

Шиян�В.�І.

Чер�ашина�Л.�Б.

Домбровсь�ий�Ю.�А.�

Колобова�Я.�В.

Плачинда�О.�І.

Омельч
��Я.�Б.

Остапен�о�Т.�В.

Шп
няр�Л.�М.

Іванен�о�М.�М.

Сер�еєв�О.�М.
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Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, дотримання
жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення

фінансово%бюджетної дисципліни у 2015 році
Розпорядження № 147 від 23 лютого 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві дер%
жавні адміністрації». Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України», постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питан%
ня надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», від 14 січня 2015 року № 7 «Де%
які питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам»,
від 23 січня 2015 року № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бю%
джетам», з метою наповнення бюджету міста Києва, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних
коштів та посилення фінансово%бюджетної дисципліни у 2015 році:

1.�Затвердити�План�заходів�щодо�наповнен-

ня�бюджет
�м.�Києва,�дотримання�жорст�о�о

режим
�е�ономії�бюджетних��оштів�та�поси-

лення�фінансово-бюджетної�дисципліни�
�2015

році,�що�додається.

2.�Керівни�ам�стр
�т
рних�підрозділів�ви�о-

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

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій�забезпечити�без
мовне�ви�онання�затвер-

джено�о�План
�заходів�та�інформ
вання�за�ре-

з
льтатами�роботи�Департамент
�фінансів�ви-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�щомісячно�до

15�числа.

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

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

жавної�адміністрації)�забезпечити�що�варталь-

но�до�25�числа�інформ
вання�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�про�ви�онання�План
�заходів.

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.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

адміністрації) від 14 січня 2009 року № 22 «Про затвердження
сезонного режиму роботи мереж зовнішнього освітлення 

на території міста Києва»
Розпорядження № 13 від 6 січня 2015 року

Відповідно до пункту сьомого частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунк%
тів», враховуючи пункт 16 протоколу Постійної комісії з питань техногенно%екологічної безпеки та надзвичай%
них ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
грудня 2014 року № 33, з метою заощадження використання електричної енергії, в межах функцій органу міс%
цевого самоврядування:

1.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�14�січня�2009�ро-

�
�№ 22�«Про�затвердження�сезонно�о�режим


роботи�мереж�зовнішньо�о�освітлення�на�те-

риторії�міста�Києва»�та�і�зміни:

1.1.�Абзац�перший�п
н�т
�2�розпорядження

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«2.�Ком
нальном
�підприємств
�еле�троме-

реж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київ-

місь�світло»:»

1.2.�П
н�т�2�розпорядження�доповнити�під-

п
н�том�2.4�та�о�о�зміст
:�«2.4.�У�разі�існ
ван-

ня�за�рози�вини�нення�надзвичайної�сит
ації

техно�енно�о�хара�тер
,�з�ідно�з�рішенням�По-

стійної��омісії�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної

безпе�и�та�надзвичайних�сит
ацій�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�здійснювати�що-

добове�в�лючення�джерел�шт
чно�о�зовніш-

ньо�о�освітлення�на�50-відсот�ів�за�сезонним

добовим��рафі�ом�режим
�роботи�мереж�зов-

нішньо�о�освітлення�міста�Києва�без�в�лючен-

ня�архіте�т
рно-де�оративно�о�освітлення�б
-

дівель�та�спор
д,�перелі��я�их�додається.»

1.3.�П
н�т�4�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:�«4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о

розпорядження�по�ласти�на�першо�о�заст
пни-

�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�Ні�онова�І.�В.»

Виконуючий обов’язки голови П. Пантелеєв

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реконструкцію фонтана на Контрактовій площі в сквері біля
пам’ятника гетьмана Петра Сагайдачного у Подільському районі

Розпорядження № 111 від 12 лютого 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити��ом
нальне�підприємство�«Дире�-

ція�б
дівництва�шляхово-транспортних�спор
д�м.

Києва»�(далі�КП�«Дире�ція�б
дівництва�шляхово-

транспортних�спор
д�м.�Києва»)�замовни�ом�про-

е�т
вання�та�ре�онстр
�ції�фонтана�на�Контра�-

товій�площі�в�с�вері�біля�пам’ятни�а��етьмана�Пет-

ра�Са�айдачно�о�
�Подільсь�ом
�районі.

2.�КП�«Дире�ція�б
дівництва�шляхово-транс-

портних�спор
д�м.�Києва»:

2.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т
вання.

2.2.�Земельно-правові�питання�вирішити�в


становленом
�поряд�
.

2.3.�Визначити��енеральні�прое�тн
�та�під-

рядн
�ор�анізації�відповідно�до�вимо��за�оно-

давства.

2.4.�Забезпечити�розроб�
�та�затверджен-

ня�в�
становленом
�поряд�
�прое�тно-�ошто-

рисної�до�
ментації.

2.5.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�У�раїни�щодо�поряд�
�ви�онання�б
-

дівельних�робіт.

2.6.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла�о
строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р
дня�2008

ро�
�№ 1051/1051.

2.7.�Під�час�
�ладання�до�овор
�підряд
�на

ре�онстр
�цію�об’є�та�обов’яз�ово�передба-

чити�
мови�щодо�надання�підрядни�ом��аран-

тії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��аран-

тійні�стро�и�е�спл
атації�об’є�та.

3.�Департамент
�б
дівництва�та�житлово�о

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

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

міністрації)�подати�до�Департамент
�е�ономі-

�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої

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

міністрації)�пропозиції�щодо�в�лючення�об’є�-

та�ре�онстр
�ції�до�Про�рам�е�ономічно�о�і�со-

ціально�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі��та�на-

ст
пні�ро�и�за�рах
но��зал
чених��оштів.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених�
�п
н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�зарахов
ється�до��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

5.�Департамент
��ом
нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�забезпечити�в�
становленом
�поряд�
�за-

рах
вання�до��ом
нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�ре�онстр
йовано-

�о�об’є�та�після�ви�онання�робіт,�зазначених


�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

6.�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

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

адміністрації) від 03 лютого 2014 року № 126 «Про виконання
робіт з реконструкції кабельних мереж напругою 35 кВ 

на вулицях Білоруській, Якіра, Герцена, Довнар%Запольського,
Овруцькій, Мельникова, Багговутівській, у провулку

Делегатському в Шевченківському районі»
Розпорядження № 21 від 14 січня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26%1 Закону України «Про благоустрій населених пунк%
тів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19, 21 Закону України «Про автомобіль%
ні дороги», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про
виконання робіт на автомагістралях та шляхово%транспортних спорудах міста», враховуючи звернення 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 05 листопада 2014 року № 42АУ/030/7019, з ме%
тою продовження терміну виконання робіт, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�п
н�ті�першом
�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�03�люто�о

2014�ро�
�№ 126�«Про�ви�онання�робіт�з�ре-

�онстр
�ції��абельних�мереж�напр
�ою�35��В

на�в
лицях�Білор
сь�ій,�Я�іра,�Герцена,�До-

внар-Запольсь�о�о,�Овр
ць�ій,�Мельни�ова,

Ба��ов
тівсь�ій,�
�пров
л�
�Деле�атсь�ом
�в

Шевчен�івсь�ом
�районі»�цифри�та�слово�«28

листопада�2014»�замінити�цифрами�та�словом

«31�липня�2015».

Голова В. Кличко

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
розпоряджень Київської міської державної адміністрації 
та виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
Розпорядження № 22 від 14 січня 2015 року

Відповідно до статті 4 Закону України «Про гуманітарну допомогу», постанови Кабінету Міністрів Укра%
їни від 21 січня 2013 року № 23 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів
України щодо комісій з питань гуманітарної допомоги»:

Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�29�люто�о�2000�ро�
�№ 282�«Про

створення�Комісії�з�питань��
манітарної�допо-

мо�и�при�Київсь�ій�місь�ій�держадміністрації»;

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

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

ної�адміністрації)�від�04��вітня�2011�ро�
�№ 465

«Про�Комісію�з�питань��
манітарної�допомо-

�и�при�ви�онавчом
�ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації)»;

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

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

ної�адміністрації)�від�17�жовтня�2012�ро�


№ 1815�«Про�затвердження�змін�до�с�лад
�Ко-

місії�з�питань��
манітарної�допомо�и�при�ви-

�онавчом
�ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)».

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 16 листопада 2011 року № 2127 
«Про капітальний ремонт жилого будинку № 11%А 

на вул. Шолом%Алейхема»
Розпорядження № 1579 від 31 грудня 2014 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в межах функцій органу місцево%
го самоврядування:

1.�Внести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�16�листо-

пада�2011�ро�
�№ 2127�«Про��апітальний�ре-

монт�жило�о�б
дин�
�№ 11-А�на�в
л.�Шолом-

Алейхема»:

У�підп
н�ті�1.3�п
н�т
�1�та�
�п
н�ті�2�слова�«Го-

ловне�
правління�житлово�о�забезпечення»�


всіх�відмін�ах�замінити�словами�«Департамент

б
дівництва�та�житлово�о�забезпечення»�
�від-

повідних�відмін�ах.

Підп
н�т�2.1�п
н�т
�2�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«2.1.�Ви�ористати�
�встановленом
�за�оном

поряд�
�76�одно�імнатних��вартир,�переданих

Деснянсь�ою�районною�в�місті�Києві�держав-

ною�адміністрацією�з�ідно�з�підп
н�том�1.3

п
н�т
�1�цьо�о�розпорядження�я��сл
жбове

житло.»

Підп
н�т�2.2�п
н�т
�2�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«2.2.�Передати�Деснянсь�ій�районній�в�міс-

ті�Києві�державній�адміністрації�36�одно�ім-

натних��вартир�
�житловом
�б
дин�
�№�11-А

на�в
л.�Шолом-Алейхема�під�сл
жбове�жит-

ло.»

П
н�т�2�доповнити�підп
н�том�2.3�та�о�о

зміст
:

«2.3.�Передати�Голосіївсь�ій,�Дарниць�ій,

Дніпровсь�ій,�Оболонсь�ій,�Печерсь�ій,�По-

дільсь�ій,�Святошинсь�ій,�Солом’янсь�ій,�Шев-

чен�івсь�ій�районним�в�місті�Києві�державним

адміністраціям�40��вартир�
�житловом
�б
дин-

�
�№ 11-А�на�в
л.�Шолом-Алейхема�під�сл
ж-

бове�житло.»

П
н�т�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

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

ністраціям�надати��вартири,�зазначені�в�під-

п
н�тах�2.2,�2.3�п
н�т
�2�цьо�о�розпоряджен-

ня,�після�їх�в�лючення�до�числа�сл
жбових�жи-

лих�приміщень�працівни�ам,�я�і�безпосеред-

ньо�зайняті�обсл
�ов
ванням�районів�міста�Ки-

єва,�мають�право�на�отримання�та�их�примі-

щень�та�по�одились�на�проведення�ремонт
�в

них�за�власні��ошти.»

П
н�т�6�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження

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

�ої�державної�адміністрації�та��олів�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій.»

Голова В. Кличко
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Про реконструкцію будівлі цілісного майнового комплексу «Кінотеатр 
«Жовтень» на вулиці Костянтинівській, 26 у Подільському районі

Розпорядження № 23 від 16 січня 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України «Про регулювання міс%

тобудівної діяльності», враховуючи пункт 3 рішення Київської міської ради від 13 листопада 2014 року № 357/357 «Про передачу в
оренду без проведення конкурсу цілісного майнового комплексу «Кінотеатр «Жовтень» (колишнього цілісного майнового комплек%
су ДКП «Кінотеатр «Жовтень») та відновлення його діяльності», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�Ком�нальне�підприємство�з�питань�б�дівниц-

тва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�(далі—�КП�«Жит-

лоінвестб�д-УКБ»)�замовни�ом�прое�т�вання�та�ре�онстр��-

ції�б�дівлі�цілісно"о�майново"о��омпле�с��«Кінотеатр�«Жов-

тень»�на�в�лиці�Костянтинівсь�ій,�26���Подільсь�ом��районі.

2.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»�в��становленом��поряд��:

2.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання.

2.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження�прое�тно-�ош-

торисної�до��ментації.

2.3.�Визначити�"енеральні�прое�тн��та�підрядн��ор"ані-

зації�відповідно�до�вимо"�за�онодавства.

2.4.�Земельно-правові�питання�вирішити�в��становлено-

м��поряд��.

2.5.�Забезпечити�дотримання�вимо"�за�онодавства�У�ра-

їни�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

2.6.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил�бла"о�строю

міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�25�"р�дня�2008�ро���№ 1051/1051.

2.7.�Під�час���ладання�замовни�ом�до"овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�та�обов’яз�ово�передбачити��мови�що-

до�надання�підрядни�ом�"арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та

встановити�"арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово"о�забезпечен-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�подати�до�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�пропо-

зиції�щодо�в�лючення�об’є�та�ре�онстр��ції�до�Про"рам

е�ономічно"о�і�соціально"о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�

та�наст�пні�ро�и�за�рах�но��бюджетних��оштів.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�завершення�ро-

біт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження,�зарахо-

в�ється�до��ом�нальної�власності�територіальної�"ромади

міста�Києва.

5.�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онав-

чо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�забезпечити�в��становленом��поряд���за-

рах�вання�до��ом�нальної�власності�територіальної�"рома-

ди�міста�Києва�ре�онстр�йовано"о�об’є�та�після�ви�онан-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.
Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради народних депутатів від 15 лютого 1982 року № 258

«Про дозвіл Київській спецавтобазі № 1 виробничого управління 
автомобільного транспорту «Укрм’ясомолтранс» на тимчасове використання

житлової площі в будинку № 8%а на вул. Жолудєва під гуртожиток»
Розпорядження № 26 від 16 січня 2015 року

Відповідно до статей 6, 14 Житлового кодексу Української РСР, статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи лист Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 березня 2014 року № 2003%КО%1393, з метою
створення умов для забезпечення прав громадян на житло:

1.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рішення�ви-

�онавчо"о��омітет��Київсь�ої�місь�ої�Ради�народних�де-

п�татів�від�15�люто"о�1982�ро���№ 258�«Про�дозвіл�Ки-

ївсь�ій�спецавтобазі�№ 1�виробничо"о��правління�авто-

мобільно"о�транспорт��«У�рм’ясомолтранс»�на�тимча-

сове�ви�ористання�житлової�площі�в�б�дин���№ 8-а�по

в�л.�Жол�дєва�під�"�ртожито�».

2.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�видати�в��становленом��поряд���"ромадя-

нам,�я�і�постійно�проживають,�зареєстровані�та�пере-

б�вають�на�облі���потреб�ючих�поліпшення�житлових

�мов,�ордери�на�займані�жилі�приміщення.

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

�ласти�на�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�з"ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва,
заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 28 від 17 січня 2015 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», враховуючи Закон України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік», з метою забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, засно%
ваних на комунальній власності територіальної громади міста Києва, харчуванням:

1.�Районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям:

1.1.�Забезпечити�ор"анізацію�без�оштовно"о�харч�ван-

ня:

�чнів�1 —�11��ласів�із�числа�дітей-сирІт,�дітей,�позбав-

лених�бать�івсь�о"о�пі�л�вання,�та�дітей�із�малозабезпе-

чених�сімей,�я�і�отрим�ють�допомо"��відповідно�до�За�о-

н��У�раїни�«Про�державн��соціальн��допомо"��малозабез-

печеним�сім’ям»;

дітей�з�особливими�освітніми�потребами,�я�і�навчають-

ся���спеціальних�і�ін�люзивних��ласах�за"альноосвітніх�на-

вчальних�за�ладів.

1.2.�Здійснювати�систематичний��онтроль�за�станом�ор-

"анізації�харч�вання��чнів���за"альноосвітніх�навчальних�за-

�ладах.

1.3.�Визначити�постачальни�ів�прод��тів�харч�вання�та�здійс-

нити�ор"анізаційні�заходи�щодо�своєчасно"о�постачання

прод��тів�харч�вання�належної�я�ості�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів�"олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

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

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії ТОВ «ЕК «Комфорт%Майстер»
Розпорядження № 1522 від 23 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», роз%
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192
«Про ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, центра%
лізованого водопостачання та водовідведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ра%
ди (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенерацій%
них установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енер%
гії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопоста%
чання та водовідведення (протокол № 23 від 19 грудня 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОМПАНІЯ�«КОМФОРТ-МАЙ-

СТЕР»�(�од�ЄДРПОУ�35899928,�м.�Київ,�в�лиця�Олени�Пчіл-

�и,�б�дино��2)�ліцензію�на�право�провадження�"осподар-

сь�ої�діяльності�з�виробництва�теплової�енер"ії�(�рім�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер"ії�на�теплоеле�троцен-

тралях,�теплоеле�тростанціях,�атомних�еле�тростанціях�і

�о"енераційних��станов�ах�та��станов�ах�з�ви�ористанням

нетрадиційних�або�поновлюваних�джерел�енер"ії)�стро�ом

дії�п’ять�ро�ів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Пантелеєва�П.�О.
Голова В. Кличко

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 189 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
àíãë³éñüêî¿ òà í³ìåöüêî¿ ìîâ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà. 1. âóë. Ì³ëþòåíêà, 5, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì — 43,20, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó òà ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ï³äãîòîâêà âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â),
ïîãîäèííî — 5 ãîä. 30 õâ. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. ( áåç ÏÄÂ) — 2,68 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) —
14,74 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³
âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç
Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà
³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ
ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660,ì.Êè¿â,ïð.Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.:
546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

22.04.15 î 14.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìºíºâà, 8, êîðïóñ, 1 çàë 38, ñóääÿ: Ïîãð³á-
í³÷åíêî ².Ì. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì
ÃÎ “Òðóäîâà Ñï³âäðóæí³ñòü” äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.12.14 ¹746/746 “Ïðî îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ
Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ â ì. Êèºâ³”.

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà Êèºâà âèêëèêàº Áîíäàðåíêà Ãåííàä³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à
ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 759/18781/14ö çà ïîçîâîì Çîëîòàðüîâî¿ Ëàðèñè
Ëåîí³ä³âíè äî Áîíäàðåíêà Ãåííàä³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 09.04.2015 ðîêó î 12.00 â ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà, çà àäðåñîþ: 03148, Êè¿âñüêà îáë.,ì. Êè¿â, âóë. ßêóáà Êîëàñà, 24-À.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñëóõàííÿ ñïðàâè áóäå â³äáóâàòèñÿ çà éîãî
â³äñóòí³ñòþ. Êð³ì òîãî, ñóä ðîç’ÿñíþº â³äïîâ³äà÷ó ïðî éîãî îáîâ’ÿçîê ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî
ïðè÷èíè íåÿâêè.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Ïàíêðàòîâà
Â.Â. â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 10.30 16.04.2015 ðîêó ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ “Ïðèâàò Áàíê” äî Ïàíêðàòîâà Â.Â. ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ (êàá³íåò ¹ 09, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í.Ä. Áóøà

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñ-

òîðà äî áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè ãîñïîäàðñüêîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ

òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì (ç âèä³ëåííÿì ÷àñòêè êâàðòèð äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ Ã²ÁÊ “Åë³òà-Öåíòð”) íà

çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ó ïðîâ. Ïëàòîí³âñüêîìó ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî êîìó-

íàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â “Æèòëî³íâåñòáóä — ÓÊÁ”, ðåçóëüòàòè çàòâåð-

äæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 25 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 268.

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà — þðèñòà â³ää³ëó áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè.Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ìîñêîâñüêà,37/2,ê³ìí.11,òåë.254-50-35.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íå-
æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà”, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåí-
äè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 88,08 êâ.ì ïåðøîãî ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.À³ñ-
òîâà, 3, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 31.12.2014 — 2558,06 ãðí áåç ÏÄÂ
çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàï-
ðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõî-
âóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 1775000,0 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. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿, îáìåæåíî¿

âóëèöÿìè Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà, Ðåâóöüêîãî, Çäîëáóí³âñüêîþ òà

Õàðê³âñüêîãî øîñå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ
ÏÐÎÄÆÅÊÒ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿, îáìåæåíî¿ âóëèöÿìè Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà,
Ðåâóöüêîãî, Çäîëáóí³âñüêîþ òà Õàðê³âñüêîãî øîñå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ
ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿, îáìåæåíî¿ âóëèöÿìè Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà, Ðåâóöüêîãî,
Çäîëáóí³âñüêîþ òà Õàðê³âñüêîãî øîñå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹518/10006 "Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿
ó ì. Êèºâ³".

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé
ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿
ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ
éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì æèòëà òà ³íøèõ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³
â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ùîäî ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ, ðîçì³ùåííÿ æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â â îáñÿç³ 94,7 òèñ. ì
íà ïåð³îä äî 7 ðîê³â, ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî
ñåðåäîâèùà: çàáåçïå÷åí³ñòü íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì
óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ
àâòîìîá³ë³â, íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè
îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàðòàëó ïðîåêòíî¿ çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêîãî öåíòðó òà äèòÿ÷î¿ äîøê³ëüíî¿ óñòàíîâè íà 120 ì³ñöü. Ïîòðåáà â
360 ì³ñöÿõ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ áóäå çàáåçïå÷óâàòèñü çà ðàõóíîê ðåêîíñòðóêö³¿
ç äîáóäîâîþ ³ñíóþ÷î¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 105, ùî çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ:

Ñ³ìôåðîïîëüñüêà âóëèöÿ,10 (ïðîòèëåæíèé á³ê Õàðê³âñüêîãî øîñå) ç áóä³âíèöòâîì
ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè —Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé
ïðîåêòóâàëüíèê —Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ"

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿, îáìåæåíî¿ âóëèöÿìè Ìèõàéëà
Êðàâ÷óêà, Ðåâóöüêîãî, Çäîëáóí³âñüêîþ òà Õàðê³âñüêîãî øîñå ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
âóë. Êîøèöÿ, 11.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ
www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 30.04.15 ð.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì
ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³
ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì,
äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü — ïîêàç ê³íîô³ëüì³â â ê³íîòåàòð³ "Æîâòåíü".

Ìåòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — â³äíîâëåííÿ ðîáîòè ê³íîòåàòðó "Æîâòåíü".

Øëÿõè çä³éñíåííÿ ìåòè — ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó "Ê³íîòåàòð "Æîâòåíü" íà âóë. Êîñòÿíòè-

í³âñüê³é, 26 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ìîæëèâ³ñòü íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é — ðèçèê íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é (âèáóõ ³/àáî ïîæåæà) íå
ïåðåâèùóº òèïîâèé äëÿ íàñåëåíèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Ñóòòºâ³ ôàêòîðè âïëèâó íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà:

� âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä àâòîòðàíñïîðòó òà êàôå;

� âèðîáíè÷³ â³äõîäè.

Îö³íêè ð³âí³â åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó

Îá'ºêò áóä³âíèöòâà íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñèô³êàö³þ ÄÑÏ ¹173-96 ³ íîðìàòèâíî¿ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè (ÑÇÇ)
íå ïîòðåáóº. Åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòó çá³ëüøóº êîíöåíòðàö³þ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ íà íåçíà÷íó âåëè÷èíó ó ïðèçåìíîìó
øàð³ àòìîñôåðè. Ïðè âèêîíàíí³ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â òà ñàí³òàðíèõ íîðì ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêò ïðàêòè÷íî íå áóäå

çä³éñíþâàòè øê³äëèâîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.

Õ³ì³÷íå çàáðóäíåííÿ òåðèòîð³¿. Àíàë³ç âñ³õ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ìîæëèâèõ ôàêòîð³â âïëèâó íà íèõ
ñâ³ä÷èòü, ùî íàéá³ëüøèé âïëèâ â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó áóäå çä³éñíåíèé íà ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå. Äæåðåëîì
çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ áóäå àâòîòðàíñïîðò, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ íà äàí³é òåðèòîð³¿, òà âåíòèëÿö³éíà ñèñòåìà êàôå.

Â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ùîð³÷íî âèêèäàòèìóòüñÿ çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè â ê³ëüêîñò³: îêñèäè âóãëåöþ — 7,Å-05ò, ä³îêñèä
ñ³ðêè — 8,Å-07 ò, ñàæà — 1.Å-06 ò, àì³àê — 8,Å-07 ò, ìåòàí — 3,Å-07 ò, íåìåòàíîâ³ ëåòê³ îðãàí³÷í³ ñïîëóêè — 9,Å-06 ò, âóãëåêèñëèé
ãàç — 0,025ò, ä³îêñèä àçîò — 8,Å-06 ò, áåíç(à)ï³ðåí — 4,Å-09 ò, àì³íè ïî äèìåòèëàì³íó — 2,Å-06 ò, êèñëîòà âàëåð³àíîâà —
6,Å-05 ò, àëüäåã³ä ïðîï³îíîâèé — 0,01216 ò, ôåíîë — 0,00399 ò, ìåòèë ìåðêàïòàí — 0,00016 ò, êàïðîíîâà êèñëîòà —
0,02583 ò, òèîôåí — 0,00175 ò, ìîíî ìåòèëàì³í — 0,00778 ò, íàòð³é êàðáîíàò — 0,00978 ò.

Øóìîâèé âïëèâ íà íàñåëåííÿ.Ð³âåíü çâóêîâîãî òèñêó â³ä ïðàöþþ÷îãî îáëàäíàííÿ ê³íîòåàòðó, âåíòèëÿö³éíèõ ñèñòåì íà ìåæ³
æèòëîâî¿ çàáóäîâè íå ïåðåâèùóº 45äÁ (çã³äíî òàáë. 1 ÑÍ²Ï 3077-84). Âïëèâ ïðèéíÿòíèé.

Âïëèâ íà âîäíå ñåðåäîâèùå òà ãðóíò. Âîäà äëÿ îá'ºêòó 2,968òèñ.ì3 /ð³ê áåðåòüñÿ ç ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ.
Ñêèä ñò³÷íèõ âîä 2,916 òèñ.ì3 /ð³ê çä³éñíþºòüñÿ â ³ñíóþ÷ó ñèñòåìó êàíàë³çàö³¿.Êîíöåíòðàö³¿ ðå÷îâèí ó ñò³÷íèõ âîäàõ
â³äïîâ³äàþòü "Ïðàâèëàì ïðèéìàííÿ ñò³÷íèõ âîä àáîíåíò³â ó ñèñòåìó êàíàë³çàö³¿ ì³ñòà Êèºâà", ¹856 â³ä 04.08.2009ð.

Â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòó áóäóòü óòâîðþâàòèñü íàñòóïí³ â³äõîäè: â³äïðàöüîâàí³ ëàìïè — 0,016 ò/ð³ê,ÒÏÂ — 38,7 ò/ð³ê,
â³äõîäè ç ñåïàðàòîðó æèðó— 0,006 ò/ð³ê. Â³äõîäè â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ áóäóòü óòèë³çîâàí³ â â³äïîâ³äíîñò³ ç çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè.

Âïëèâ íà âîäíå ñåðåäîâèùå òà ãðóíò — ïðèéíÿòíèé.

Âïëèâ íà ðîñëèíí³ñòü ³ òâàðèííèé ñâ³ò. Çåëåí³ íàñàäæåííÿ íà òåðèòîð³¿ â³äñóòí³. Òåðèòîð³ÿ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóäå
îçåëåíåíà. Ð³âåíü âïëèâó ïðèéìàºòüñÿ ÿê ïðèéíÿòíèé.

Ð³âåíü ñîö³àëüíîãî ðèçèêó ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéíÿòíèé.

Ð³âåíü ðèçèêó ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ïðèéíÿòíèé.

Îö³íêè áåçïåêè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ.Âåçïåêà äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ çà ð³âíÿìè õ³ì³÷íèõ òà øóìîâîãî
âïëèâ³â ãàðàíòóºòüñÿ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ îáëàäíàííÿ ç ïîêðàùåíèìè åêîëîã³÷íèìè, åíåðãîçáåð³ãàþ÷èìè ïîêàçíèêàìè òà
ñèñòåìîþ ïðîòèïîæåæíîãî çàõèñòó.

Ïðîåêò ðîçðîáëåíèé ç äîòðèìàííÿì ÷èííèõ áóä³âåëüíèõ, ñàí³òàðíèõ, ïîæåæíèõ íîðì ³ ïðàâèë.

Çàõîäè, ùî âæèò³ äëÿ ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòó ³ øëÿõè ¿¿ çä³éñíåííÿ: ³íôîðìóâàííÿ
íàñåëåííÿ çä³éñíåíî ó 3M1.

Âèãîäè ãðîìàäñüêîñò³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: â³äíîâëåííÿ ðîáîòè ê³íîòåàòðó "Æîâòåíü".

Çîáîâ'ÿçàííÿ çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ³ ïðàâèë îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî

ñåðåäîâèùà òà âèìîã åêîáåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ðåêîíñòðóêö³ÿ
òà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòó ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
³ âèìîã åêîáåçïåêè.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Ôðóíçå,

Íèæíüîþðê³âñüêà òà ïðîâ. Ìèëüíîãî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà ÒÎÂ "Âèðîáíè÷î-
òåõí³÷íà àãåíö³ÿ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
â ìåæàõ âóëèöü Ôðóíçå, Íèæíüîþðê³âñüêà òà ïðîâ. Ìèëüíîãî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Ôðóíçå, Íèæíüîþðê³âñüêà òà ïðîâ. Ìèëüíîãî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³".

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó
ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî
ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é ì³ñòà, óòî÷íåííÿì ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè
³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é â ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ³ñíóþ÷î¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ñèòóàö³¿.

Â çâ'ÿçêó ç òèì, ùî íà äàíèé ÷àñ îêðåì³ ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà "Ïîä³ëüñüêî-Êóðåí³âñüêîãî" ïðîìðàéîíó ìàþòü çàñòàð³ë³
é çíîøåí³ îñíîâí³ âèðîáíè÷³ ôîíäè, àáî íà äàíèé ÷àñ âæå íå ïðàöþþòü, ðîçâèòîê òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ïåðåäáà÷àº
ðåñòðóêòóðèçàö³þ ¿õ òåðèòîð³é, ç âèçíà÷åííÿì ïåðñïåêòèâíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðàìåòð³â çàáóäîâè.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ôîðìóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ åêîñèñòåì çà ïðèíöèïîì "Æèâè — Ïðàöþé — Â³äïî÷èâàé" ³ç ñòâîðåííÿì
ñó÷àñíî¿ ãðîìàäñüêî¿ çîíè, ÿêà âêëþ÷àòèìå àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñí³ òà âèñòàâêîâ³ öåíòðè, òîðãîâî-ðîçâàæàëüí³ òà ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷³ êîìïëåêñè, îçåëåíåíó ðåêðåàö³éíó çîíó, à òàêîæ æèòëîâèé êîìïëåêñ ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ ç ï³äïðèºìñòâàìè
îáñëóãîâóâàííÿ òà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ, òà ðåêîíñòðóêö³þ ñïîðóä òà áóä³âåëü ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ äëÿ ìîæëèâîñò³ ïåðåâîäó ¿õ íà ³ííîâàö³éí³
òåõíîëîã³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

Â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ïðîïîçèö³é ïðîïîíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî æèòëà íà ïåðñïåêòèâó (äî 2025 ð.) ç ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî
çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â òà íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ â îáñÿç³ 130,0 òèñ. ì2, íà ïåð³îä 7 ðîê³â — 46,7 òèñ. ì2.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàðòàëó
ïðîåêòíî¿ çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ íà ïåðñïåêòèâó ðîçì³ùåííÿ äâîõ äèòÿ÷èõ äîøê³ëüí³õ óñòàíîâ íà 80 ì³ñöü òà âáóäîâàíî-
ïðèáóäîâàíî¿ — 50 ì³ñöü. Ïîòðåáà ó 420 ì³ñöÿõ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ áóäå çàáåçïå÷óâàòèñü çà ðàõóíîê íåäîñòàòíüî¿
çàâàíòàæåíîñò³ ³ñíóþ÷èõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, ÿê³ çíàõîäèòüñÿ â ïðèëåãëèõ äî òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ì³êðîðàéîíàõ, òà
¿õ ðåêîíñòðóêö³¿.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè — Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê — Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà
àãåíö³ÿ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Ôðóíçå, Íèæíüîþðê³âñüêà òà ïðîâ. Ìèëüíîãî ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ïîä³ëüñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua
Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî

26.04.2015 ð.
Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,

îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ
ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë.
Õðåùàòèê, 32.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº Ëèñåíêà Êîñòÿíòèíà Âàñèëüîâè÷à, ïðî òå, ùî 8 êâ³òíÿ 2015 ðîêó î 9.30 Äí³ïðîâñüêèì
ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. 39 áóäå ðîçãëÿäàòèñü öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 755/1028/15-ö çà ïîçîâíîþ
çàÿâîþ: Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “ÁÐÎÊÁ²ÇÍÅÑ” äî Ëèñåíêà Êîñòÿíòèíà Âàñèëüîâè÷à ïðî â³äøêîäóâàííÿ
øêîäèâ ïîðÿäêó ðåãðåñó.

Ëèñåíêî Êîñòÿíòèí Âàñèëüîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â³äïîâ³äà÷à ì.
Êè¿â, âóë. Âàòóò³íà, 22-à, êâ. 61.

Ó âèïàäêó íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó âàøó â³äñóòí³ñòü.
Ñóääÿ Â.Ï. Êàòþùåíêî

TOB "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.03.2015 ðîêó

òàðèô³â: çã³äíî ïîñòàíîâè Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿,ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ

ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà

òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî, òðàíñïîðòóâàííÿ, ïîñòà÷àííÿ äëÿ ïîòðåá

áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ)

TOB "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" â³ä 27.02.2015 ¹244

Äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ

òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 673,88 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 623,60 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ);

òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 46,77 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ);

òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,51 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ);

Äëÿ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 673,88 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 623,60 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ);

òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 46,77 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ);

òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,51 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ);

Äëÿ ïîòðåá ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ)

òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 673,88 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 623,60 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ);

òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 46,77 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ);

òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,51 ãðí/Ãêàë (áåç ÏÄÂ).

Çã³äíî ïîñòàíîâè Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó
ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãó
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè TOB "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" â³ä
27.02.2015 ¹456

- áþäæåòíèõ óñòàíîâ — 36,79 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ);

- ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³) — 36,79 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ);

- ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) — 36,79 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ);

- óïðàâèòåë³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â:

- çà óìîâ ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ —
18,11 ãðí çà 1 êóá. ì (áåç ÏÄÂ);

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, òåìà ïàðòíåðñüêèõ

âçàºìèí ïîñòàíå äóæå ãîñ-

òðî,òóò äîëÿ âëàøòóâàëà ³ñ-

ïèò íà øëþáíó çð³ë³ñòü, íå ïîáèé-

òå çîïàëó ãîðøêè, áî öå ñòàíå ôà-

òàëüíîþ ïîìèëêîþ. Äåìîíñòðóâà-

òè ñèëó, âäàâàòèñÿ äî ìàí³ïóëÿö³é

ïðîòèïîêàçàíî,íåõàé âåðõîâîäèòü

ñóïóòíèê, âè çäàòí³ íà âèñîêó ëþ-

áîâ, ùî º êëþ÷åì äî ùàñòÿ.

ÒÅËÜÖ², òèæäåíü ïðîìàé-

íå ï³ä êàðì³÷í³ àêîðäè,âñ³

òàºìíèö³ âèïëèâóòü íà ïî-

âåðõíþ, íåäðóãè ïîêàæóòü ³ñòèí-

íèé ëèê — òåðïëÿ÷å ïëèâ³òü çà òå-

÷³ºþ îáñòàâèí, ï³êëóþ÷èñü ïðî ðî-

äèíó, äîìàøí³é äîáðîáóò, ñ³ìåéíà

îàçà º áëàãîñëîâåííîþ.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, âàñ êîõàþòü,

ðåéòèíã â ñîö³óì³ íà âè-

ñîò³ ³ òî—æèòòºäàéíà ï³ä-

çàðÿäêà, ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè ñî-

á³ òà ³íøèì ñâÿòî, î÷èñòèòè ï³äñâ³-

äîì³ñòü â³ä òîêñèí³â íåãàòèâíèõ

åìîö³é. Êðîêóéòå â íîãó ðàçîì ç

óëþáëåíèìè ñóïóòíèêàìè, ç ÿêèìè

çð³äíèòü âçàºìíå êîõàííÿ òà ñï³ëü-

í³ ä³ëîâ³ ³íòåðåñè.

ÐÀÊÀÌ âèçíà÷åíî ðîçðè-

âàòèñÿ ì³æ äâîìà ôðîí-

òàìè: ñ³ì’ºþ òà ðîáîòîþ.

Íà ïîñàäîâèé îë³ìï íå ïí³òüñÿ, íè-

í³ ïð³îðèòåò çà ðîäèííèì áëàãî-

ïîëó÷÷ÿì. Êîð³òüñÿ àãðåñèâíîìó

øåôó,áóäü-ÿêå ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â

çàãðîæóº ôàòàëüíîþ âòðàòîþ ðå-

ïóòàö³¿.

ËÅÂÀÌ ñë³ä óð³çíîìàí³ò-

íèòè áóòòÿ, äîäàòè ÿñêðà-

âèõ åìîö³éíèõ áàðâ äî

æèòòºâî¿ ïàë³òðè. Ðóõàéòåñÿ, âàñ,

çàâäÿêè ïîëóì’ÿí³é õàðèçì³, ñêð³çü

çóñòð³÷àòèìóòü ç ðàä³ñòþ òà ëþáî-

â’þ, çì³íþéòå îáñòàíîâêó, çíàéîì-

òåñÿ ç ö³êàâèìè ëþäüìè, íàïîâíþ-

þ÷è äóøåâí³ ñóäèíè ñâ³æèìè âðà-

æåííÿìè.

Ä²ÂÈ, æèâ³òü ïîâíîêðîâ-

íèì áóòòÿì,ïëåêàéòå â ñåð-

ö³ ðàä³ñòü, ðåàë³çàö³ÿ ñî-

êðîâåííèõ çàäóì³â éäå óñï³øíèì

òåìïîì, äå «õî÷ó» ñâÿòêóâàòèìå

ïåðåìîãó ïðè óìîâ³, ùî «òðåáà»

òåæ áóäå çàäîâîëåíå. Âèìîãè ðå-

àëüíîñò³ çàøêàëþþòü, àëå ¿õ âèêî-

íàííÿ âàì ï³ä ñèëó.

ÒÅÐÅÇÈ ïàëàþòü åíòóç³àç-

ìîì, ÿêèé âàæëèâî ñïðÿ-

ìóâàòè â ïðàêòè÷íå ðóñ-

ëî, àäæå äîâêîëà íàåëåêòðèçîâà-

íà îáñòàíîâêà. Æîðñòêî êîíòðî-

ëþéòå ñâîþ ïîâåä³íêó, íàâ’ÿçóâàòè

âëàñí³ åãî¿ñòè÷í³ áàæàííÿ îòî÷åí-

íþ êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíî! Âàø³

ïàðòíåðè, êîíêóðåíòè — âîëüîâ³,

ïðåçåíòàáåëüí³, âîëîä³þòü âèñî-

êèì òâîð÷èì ïîòåíö³àëîì, òîæ ¿õ

ïîñòàâèòè íà êîë³íà íå âäàñòüñÿ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ — óí³êàëüí³

òðóäÿãè, ôàâîðèòè ó íà-

÷àëüñòâà,äåìîíñòðóþòü âè-

ñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, ðóõàþ÷èñü

â óí³ñîí ç ïðîãðåñîì, àëå ñïîä³-

âàííÿ çàðîáèòè áàãàòî ìàðí³, ïëþñ

ï³ä³ðâåòå çäîðîâ’ÿ.Ô³íàíñîâà ïëàí-

êà äîëåþ îáìåæåíà.

Ó ÑÒÐ²ËÜÖ²Â âñåðåäèí³ ïà-

ëàº ïîòóæíå òâîð÷å ÿäðî,

ñòèìóëþþ÷è íà âèñîê³

òâîð÷³ äîñÿãíåííÿ. Îäíàê

âàø îð³ºíòèð — ãðóïîâà ä³ÿëüí³ñòü,

òîìó, âçÿâøè ë³äåðñüêå êåðìî â ðó-

êè,ìîæíà çíàéòè âäàë³ òâîð÷³ ð³øåí-

íÿ â ä³ëîâ³é ñôåð³. Äèïëîìàòè÷íî

êîìàíäóéòå êîëåêòèâîì, äðóæ³òü ç

êîëåãàìè (³ íåîäì³ííî ëþá³òü ¿õ!),

äå ³íäèâ³äóàëüí³ òàëàíòè ãðàòèìóòü

ïåðøó ñêðèïêó, ñïðèÿþ÷è ïðàâèëü-

í³é ïîë³òè÷í³é ñòðàòåã³¿ òà ðåàë³çà-

ö³¿ çàäóì³â.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ áàëàíñóâàòè-

ìóòü ì³æ ñ³ì’ºþ òà ðîáî-

òîþ (òèæäåíü êðèçîâèé),

äå äîìàøí³ ñïðàâè âèñíàæóâàòèìóòü

ñèëè, âèìàãàþ÷è ðîçâ’ÿçàííÿ çà-

äàâíåíèõ êàðì³÷íèõ ïðîáëåì. Íå

õîâàéòåñÿ â äîìàøí³é «êîêîí», íà-

ñïðàâä³ ãëèáèíí³ îñîáèñò³ ïîòðå-

áè êðèþòüñÿ â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëü-

íîñò³, êàð’ºðíîìó ðîñò³, à ñ³ìåéí³

óçè — íå òÿãàð, à íàä³éíà îïîðà,

æèâèëüíå äæåðåëî æèòòºâèõ ñèë.

ÂÎÄÎË²̄ ,ïîâñÿêäåííå æèò-

òÿ ³ íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ

âèìàãàþòü óâàãè ³ âàøî¿

ïðèñóòíîñò³ òóò ³ çàðàç! Âò³ì, çîñå-

ðåäèâøèñü ò³ëüêè íà ä³ÿëüíîñò³, ùî

â³äïîâ³äàº îñîáèñòèì ³íòåðåñàì,

îñîáëèâî â ïàð³ ç íàä³éíèìè øëþá-

íèìè ïàðòíåðàìè, äîñâ³ä÷åíîþ ä³-

ëîâîþ êîìàíäîþ, âè ìîæåòå äî-

ïóñòèòèñÿ íåâèïðàâíî¿ ïîìèëêè.À

ùî â ïåðñïåêòèâ³? Çàçèðàòè íå õî-

÷åòüñÿ, àëå ïîòð³áíî òåðì³íîâî çì³-

íèòè ñâ³òîãëÿä.

ÐÈÁÈ, íå ïåðåïëóòàéòå,

äå «ìîº», à äå «÷óæå», âè

ñõèëüí³ ùåäðî âèòðà÷àòè

÷óæó åíåðã³þ, ââàæàþ÷è ¿¿ ñâîºþ,

îñîáëèâî, ÿêùî ìîâà éäå ïðî ïëî-

äè ñï³ëüíèõ çóñèëü, âçàºìèí (³ ñåê-

ñóàëüíèõ òåæ). À öå ïðîòèïîêàçà-

íî. Ïàì’ÿòàéòå: åìîö³éí³ ³ ô³çè÷í³

ïîòðåáè ïàðòíåðà—ñâÿòå.Åãî¿çì äî-

ëåþ çàáîðîíåíèé. Îá’ºêòèâíî îö³-

í³òü âëàñí³ ìîæëèâîñò³, âîíè êîëî-

ñàëüí³, ³ íåñïîä³âàíî ç’ÿñóºòå, ùî º

áàãàò³ÿìè ³ íå ñë³ä í³êîãî «ðîçêóð-

êóëþâàòè», äîñòàòíüî âëàñíèõ ðå-

ñóðñ³â äëÿ ïîâíîãî ùàñòÿ, íèìè é

ä³ë³òüñÿ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +8
Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 72 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +14o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 54%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +8o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 80 %

ãîðîñêîï

29 áåðåçíÿ — 4 êâ³òíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 27 áåðåçíÿ

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
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ì³æíàðîäíèé äåíü òåàòðó (ç 1961 ð.)
1914 — ó Êèºâ³ íà á³ïëàí³ «Ñ-6» ²ãîðþ Ñ³êîðñüêîìó âäà-

ëîñÿ âñòàíîâèòè ñâ³òîâ³ ðåêîðäè øâèäêîñò³: ç äâîìà ïà-

ñàæèðàìè íà áîðòó—111 êì/ãîä, ç ï’ÿòüìà—106 êì/ãîä.

1958—Ìèêèòà Õðóùîâ ñòàâ Ãîëîâîþ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ.

1968 — ï³ä ÷àñ ó÷áîâî-òðåíóâàëüíîãî ïîëüîòó â àâ³à-

êàòàñòðîô³ çàãèíóâ ïåðøèé êîñìîíàâò ñâ³òó Þð³é Ãàãà-

ð³í.

1975 — çä³éñíåíî çàïóñê êîñì³÷íîãî ñóïóòíèêà «²íòåð-

êîñìîñ-13», ñòâîðåíîãî ªâðîïåéñüêèì êîñì³÷íèì àãåíò-

ñòâîì (ªÑÀ), ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ìàãí³òîñôåðè òà ³îíî-

ñôåðè ïðèïîëÿðíèõ îáëàñòåé.

1994 — â Óêðà¿í³ ïðîéøëè ïåðø³ ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ

ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè. Ó ïåðøîìó òóð³ ÿâêà âèáîðö³â

ñêëàëà 75,6 % ³ áóëî îáðàíî 49 äåïóòàò³â-ìàæîðèòàð-

íèê³â. Äðóãèé òóð ïðîéøîâ 4 êâ³òíÿ ³ áóëî îáðàíî ùå

287 äåïóòàò³â.

1998 — äåïàðòàìåíò õàð÷óâàííÿ òà ë³ê³â ÑØÀ äîçâî-

ëèâ âèêîðèñòàííÿ ïðåïàðàòó «Â³àãðà», ââàæàþ÷è, ùî

â³í ïîêðàùóº ñåêñóàëüí³ ôóíêö³¿ ÷îëîâ³ê³â ó äâîõ òðå-

òèíàõ âèïàäê³â.

2014 — Ãåíåðàëüíà àñàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèéíÿëà ðåçîëþ-

ö³þ íà ï³äòðèìêó òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè òà

ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì ðåôåðåíäóìó ó Êðèìó.

Â²ÄÎÌÈÉ ðîñ³éñüêèé ñï³âàê, ôðîíòìåí ãóðòó «Ëå-
í³íãðàä» Ñåðã³é Øíóðîâ, â õàðàêòåðí³é éîìó ãîñòð³é
ñàðêàñòè÷í³é ìàíåð³ ï³äêðåñëèâ òîé ôàêò, ùî îñòàí-

í³ì ÷àñîì ñêð³çü ò³ëüêè ³ ÷óòè, ùî ïðî Âîëîäèìèðà
Ïóò³íà. Íà äóìêó Øíóðà, ïðî ïðåçèäåíòà ÐÔ ãîâîðèòü
òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î òà ²íòåðíåò. ªäèíå ì³ñöå, äå ïî-
êè ùî íå ô³ãóðóº «ñêðîìíà» ïåðñîíà ãëàâè Ðîñ³é-
ñüêî¿ äåðæàâè — ïîðíîô³ëüìè. Òàêîþ äóìêîþ ñï³âàê
ïîä³ëèâñÿ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³. Íîâèíó ïåðåäàº «Ïðå-
ñà Óêðà¿íè». «Íà òåëåáà÷åíí³ — Ïóò³í, íà ðàä³î — Ïó-
ò³í, â ²íòåðíåò³ — òåæ Ïóò³í. Áîþñü óæå ïîðíî âìè-
êàòè»,— íàïèñàâ Ñåðã³é Øíóðîâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó
ñîöìåðåæ³. Íàãàäàºìî, Ñåðã³é Øíóðîâ òà ãóðò «Ëå-
í³íãðàä» óæå íåîäíîðàçîâî êåïêóâàëè íàä ïîë³òèêîþ
Ðîñ³¿ ñòîñîâíî Óêðà¿íè. Çîêðåìà ðàí³øå ðîê-ãóðò
«Ëåí³íãðàä», ë³äåðîì ÿêîãî º Ñåðã³é Øíóðîâ, çíÿâ
â³äåîðîëèê íà ï³ñíþ «Ìóñîð». Ìóçè÷íà êîìïîçèö³ÿ
âèñì³þº òó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ ÐÔ, ÿêà ïåðåêîíóº,
ùî íà Äîíáàñ³ íåìàº ðîñ³éñüêèõ â³éñüê ³ âçàãàë³ Ðî-
ñ³ÿ íå ìàº í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî êðèâàâèõ ïîä³é â
Óêðà¿í³ �

Ñêàíäàëüíèé ðîñ³éñüêèé ñï³âàê ãîñòðî 
âèñì³ÿâ «ïîêëîí³ííÿ» Ïóò³íó
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