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Òîðãè ïî÷àëèñÿ!
� Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ïåðøèé àóêö³îí äëÿ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñåçîííîþ 

òîðã³âëåþ

Â³òàë³é Êëè÷êî ³ USAID
ñï³ëüíî áîðîòèìóòüñÿ 
ç êîðóïö³ºþ ó Êèºâ³

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî òà âèêî-

íóâà÷ îáîâ’ÿçê³â àäì³í³ñòðàòîðà Àãåíò-

ñòâà ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó

(USAID) Àëüôîíñî Ëåíàðò îãîëîñè-

ëè ïðî ïî÷àòîê êîìïëåêñó ñï³ëüíèõ

ä³é ùîäî ï³äòðèìêè çàõîä³â ³ç ïðî-

òèä³¿ êîðóïö³¿, ÿê³ çàðàç âïðîâàäæóþ-

òüñÿ ó Êèºâ³. Ïðî öå éøëîñÿ íà çó-

ñòð³÷³ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà é Àëüôîíñî Ëå-

íàðòà ó Âàøèíãòîí³.

Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè, çàãàëüíà âàð-

ò³ñòü ÿêî¿ ñòàíîâèòü 1 ìëí äîë. ÑØÀ,

USAID çãîëîñèëîñÿ íàäàòè Êèºâó äî-

ïîìîãó ó ðåôîðìóâàíí³ ìåõàí³çì³â

ì³ñüêèõ çàêóï³âåëü, ïàðêóâàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè, óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â, à

òàêîæ ³íâåñòèö³éíèõ ñèñòåì. Ùå îä-

íèì íàïðÿìîì äîïîìîãè ñòàíå ï³ä-

âèùåííÿ äîñòóïíîñò³ Êè¿âñüêîãî ìåò-

ðîïîë³òåíó äëÿ ëþäåé ç ô³çè÷íèìè

âàäàìè.

«Ìè ðîáèìî êè¿âñüêó âëàäó â³ä-

êðèòîþ äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà. À òà-

êîæ íàø³ çóñèëëÿ ñïðÿìîâàí³ íà ï³ä-

âèùåííÿ ð³âíÿ ïðîçîðîñò³, ï³äçâ³ò-

íîñò³ é åôåêòèâíîñò³ íàäàííÿ ìóí³-

öèïàëüíèõ ïîñëóã»,— çàóâàæèâ Â³òà-

ë³é Êëè÷êî.

Â³äòàê USAID äîïîìîæå Êèºâó:

ñòâîðèòè ºäèíó åëåêòðîííó ñèñòåìó

ì³ñüêèõ çàêóï³âåëü; âäîñêîíàëèòè

ïàðêóâàëüíó ³íôðàñòðóêòóðó ì³ñòà;

ï³äâèùèòè ïðîçîð³ñòü ñèñòåìè ïî-

âîäæåííÿ ç â³äõîäàìè òà âäîñêîíà-

ëèòè â³äïîâ³äíó íîðìàòèâíî-ïðàâî-

âó áàçó, ùî ñïðèÿòèìå á³ëüø³é ïðî-

çîðîñò³ ñèñòåìè òà êðàùîìó çàõèñ-

òó äîâê³ëëÿ; âèðîáèòè ìåõàí³çìè ãðî-

ìàäñüêîãî êîíòðîëþ, çàáåçïå÷åííÿ

ïðîçîðîñò³ òà ï³äçâ³òíîñò³ ó ðîáîò³

Êè¿âñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî àãåíòñòâà,

ùî ìàº ñêîðîòèòè ìîæëèâîñò³ äëÿ

êîðóïö³¿.

Çåìë³ âàðò³ñòþ 
85 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
ïîâåðíóòî ãðîìàä³

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà 21 êâ³ò-

íÿ 2015 ðîêó çîáîâ’ÿçàâ ïðèâàòíå

àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî ïîâåðíóòè

ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó âàðò³ñòþ 85 ìëí ãðèâåíü íà âóë.

Çðîøóâàëüí³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Êè-

ºâà, ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çåìëåêîðèñòó-

âà÷, ÿêèé îòðèìàâ 5,3 ãà çåìë³ ó äîâ-

ãîñòðîêîâó îðåíäó, ç 2013 ðîêó ïðè-

ïèíèâ ñïëà÷óâàòè êîøòè. ßê íàñë³-

äîê, äî äåðæáþäæåòó íå íàä³éøëî

590 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Çâàæàþ÷è íà ãðóáå ïîðóøåííÿ

çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðîêó-

ðîðîì çàÿâëåíî ïîçîâ ïðî ðîç³-

ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè ä³ëÿíêè

òà ïîâåðíåííÿ ¿¿ ó âëàñí³ñòü ãðî-

ìàäè ì³ñòà.

Ñóä ïîãîäèâñÿ ç âèìîãàìè ïðî-

êóðîðà òà çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ó ïîâ-

íîìó îáñÿç³.

ÂÅËÈÊÀ àêòîâà çàëà — ìàéæå 30
ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â â íàïðó-
æåíí³ î÷³êóþòü îòðèìàòè áàæà-
íå òîðãîâåëüíå ì³ñöå. Âåäó÷èé
àóêö³îíó îãîëîøóº íîìåð ëîòó òà
ñòàðòîâó ö³íó. Íà îäíó òîðãîâåëü-
íó ÿòêó êîíêóðåíö³ÿ ñêëàäàº ïðè-
áëèçíî 3-4 ï³äïðèºìö³. Àóêö³îí
âèãðàº òîé, õòî ãîòîâèé çàïëà-
òèòè á³ëüøå. «Íà ö³ òîðãè âèñòà-
âèëè 55 ëîò³â,— ðîçïîâ³â äèðåê-
òîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
«Ì³ñüêèé ìàãàçèí» Äìèòðî Òóð-
áåíêî.— Íà ñüîãîäí³ òîðãè ïðîâî-
äÿòüñÿ ïî 20-òè ëîòàõ. ª ðåêîðäñ-

ìåíè, ÿê³ êóïèëè ëîò çà 51 òèñÿ-
÷ó ãðèâåíü. Êîíêóðåíö³ÿ âåëèêà,
áà÷èìî ðåàëüí³ ö³íîâ³ «áèòâè»
çà êîæíå ì³ñöå». Äîñ³ â ñòîëèö³
íå ïðîâîäèëè ïîä³áíèõ àóêö³î-
í³â, à ì³ñöÿ ðîçïîä³ëÿëè íåâ³äî-
ìî ÿê çà êîðóïö³éíèìè ñõåìàìè.
Öå ï³äòâåðäæóþòü ³ ñàì³ ï³äïðè-
ºìö³. ßí Ñàö, ÿêèé âåäå ä³ÿëü-
í³ñòü â ñåçîííîìó òîðãîâåëüíî-
ìó á³çíåñ³ äåê³ëüêà ðîê³â, êàæå, ùî
çàâäÿêè òàêîìó àóêö³îíó ï³äïðè-
ºìö³ ìîæóòü ÷åñíî îòðèìàòè òå
ì³ñöå, äå ¿ì ïîäîáàºòüñÿ òîðãóâà-
òè. «Äóæå çàäîâîëåíèé, âñå ÷åñ-

íî òà ïðîçîðî,— ãîâîðèòü ïàí
Ñàö ³ ïðîäîâæóº,— ì³í³ìàëüíà
ö³íà íåâèñîêà, àëå êîëè ïî÷è-
íàþòüñÿ òîðãè, ö³íà çðîñòàº. ß
ïîêè ùî ïðèäáàâ 2 ëîòè, à õîò³â
ïðèäáàòè 7. ß ïðîäàþ îâî÷³ òà
ôðóêòè».

Ïåðøèé àóêö³îí ïðîâîäèëè íà
ëîòè â³ä 6 äî 12 êâ. ìåòð³â. Ï³ä-
ïðèºìö³, ÿê³ âèãðàþòü àóêö³îí ³
áåðóòü íàìåò â³ä êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Ì³ñüêèé ìàãàçèí»,
íå ñïëà÷óþòü á³ëüøå æîäíèõ âíåñ-
ê³â òà ïàéîâî¿ ó÷àñò³. Ò³ æ, õòî íå
ïðèäáàâ íàìåò ó êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà, ñïëà÷óâàòèìóòü
ùå ïàéîâó ó÷àñòü â ðîçì³ð³ â³ä
2000 äî 3000 ãðèâåíü. ßê ïîêàçà-
ëè ïåðø³ òîðãè, á³ëüø³ñòü
á³çíåñìåí³â òàêè çàãîëîñèëèñÿ
êóïóâàòè íàìåòè ó ì³ñòà. Ó Äå-
ïàðòàìåíò³ ï³äïðèºìíèöòâà òà
ïðîìèñëîâîñò³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî
â³äêðèò³ òîðãè ñïîäîáàþòüñÿ ï³ä-
ïðèºìöÿì ³ öÿ ïðàêòèêà òðèâà-
òèìå é íàäàë³. «Âñå â³äêðèòî, â³ä-
âåðòî,— ãîâîðèòü äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà Ìàêñèì
Êóçüìåíêî.— Âñ³ ì³ñöÿ ñüîãîäí³
ìîæíà ïîáà÷èòè íà ñàéò³ íàøî-

ãî Äåïàðòàìåíòó òà ïîäàòè çàÿâ-
êó ³ âçÿòè ó÷àñòü ó òîðãàõ. Ñüîãî-
äí³ ïðîéøëè ïåðø³ òîðãè ç âè-
ñòàâëåííÿ ëîò³â ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³. Ñóìà, ÿêó ìîæå îòðèìàòè
ì³ñòî ó âèãëÿä³ ñïëàòè çà öèìè
äîãîâîðàìè, íà ñüîãîäí³ ñòàíî-
âèòü 200 òèñ. ãðèâåíü. Ìè ñïîä³âà-
ºìîñÿ, ùî öÿ òåíäåíö³ÿ áóäå ïðî-
äîâæóâàòèñÿ. ª, çâ³ñíî, ð³çí³ ñó-
ìè çà ð³çí³ ëîòè. ª ì³ñöÿ, ÿê³ á³ëüø
ó òðàô³êó, äå ïðîõîäèòü áàãàòî ëþ-
äåé — âîíè ö³êàâ³ø³ äëÿ ï³äïðè-
ºìö³â. ª ì³ñöÿ, äå ìåíøà âàðò³ñòü
ëîòó. Ö³ íàìåòè áóäóòü âñòàíîâ-
ëåí³ â òèõ ì³ñöÿõ, ÿê³ íå áóäóòü
çàâàæàòè êèÿíàì. Âîíè âèãëÿäà-
þòü îõàéíî, ñì³òòÿ òà â³äõîäè áó-
äóòü ïîñò³éíî ïðèáèðàòèñÿ, àäæå,
âëàñíå, çà öå ³ ñïëà÷óþòü ï³äïðè-
ºìö³»,— çàçíà÷èâ ïàí Êóçüìåíêî.

Çàãàëîì òîðãè íà ïîíàä 1000
ì³ñöü äëÿ ñåçîííî¿ òîðã³âë³ ðîç-
ïîä³ëåí³ íà 10-12 äí³â. Äî ñâÿò
áóäóòü ïðîâåäåí³ àóêö³îíè â Ïî-
ä³ëüñüêîìó, Ãîëîñ³¿âñüêîìó òà
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ ñòî-
ëèö³. Äî 15 òðàâíÿ ï³äïðèºìö³
îòðèìàþòü äîêóìåíòè íà çàíÿò-
òÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ
ó â³äêðèòîìó ðåæèì³ �

Ï³äïðèºìö³ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó çìàãàëè-
ñÿ çà ëîò. Ñòàðòîâà ö³íà îäíîãî òîðãîâåëüíîãî ì³ñ-
öÿ íà àóêö³îí³ ñêëàäàëà ïðèáëèçíî 6000 ãðèâåíü.
ßê ìè ïèñàëè ó ïîïåðåäí³õ íîìåðàõ «Õðåùàòèêà»,
òàêèé àóêö³îí ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ íàâåñòè ëàä ó
ñèòóàö³¿ ç òîðãîâåëüíèìè ÿòêàìè, à òàêîæ çàáåçïå-
÷èòè ïðîçîð³ñòü òà ëåãàëüí³ñòü âåäåííÿ öüîãî 
á³çíåñó.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà â ïðèì³ùåíí³ Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Âñåóêðà¿íñüêà á³ðæà íåðóõîìîñò³" â³äáóâñÿ ïåðøèé àóêö³îí äëÿ ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñåçîííîþ òîðã³âëåþ 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про упорядкування роботи консультативно�дорадчих органів 

з питань підтримки киян, які беруть участь у антитерористичній
операції у східних областях України та переміщених 
із тимчасово окупованої території і зони проведення 

антитерористичної операції осіб
Розпорядження № 212 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні з метою підвищення ефективної
діяльності та взаємодії консультативно�дорадчих органів з питань підтримки киян, які беруть участь в
антитерористичної операції у східних областях України та переміщених із тимчасово окупованої території
і зони проведення антитерористичної операції осіб: 

1.�Внести�до�розпорядження�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�від�03�вересня�2014�ро���№ 207

«Про��творення�Координаційної�ради�з�питань

підтрим�и� �иян,� я�і� бер�ть� �часть� �

антитерористичній�операції���східних�областях

У�раїни,�та�переміщених�із�тимчасово�о��пованої

території�проведення�антитерористичної�опе-

рації�осіб»�та�і�зміни:

1.1�П�н�т�1�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«1.�Утворити�при�Київсь�ом��місь�ом���оло-

ві�Координаційн��рад��з�питань�підтрим�и��и-

ян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичної�операції

��східних�областях�У�раїни,�та�переміщених�із

тимчасово�о��пованої�території�і�зони�прове-

дення�антитерористичної�операції�осіб�(далі —

Координаційна�рада)�та�затвердити�її�с�лад,

що�додається.�

1.2.�Після�п�н�т��3�доповнити�новим�п�н�-

том�4�та�о�о�зміст�:

«4.�Координаційній�раді�забезпеч�вати�взає-

модію�та��оординацію��онс�льтативно-дорад-

чих�ор�анів�та�посадових�осіб,�я�і�діють�відпо-

відно�до:

розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�11�листопада�2014�ро���№ 397�«Про��тво-

рення�робочої��р�пи�з�опрацювання�питання

соціально�о�захист���иян —��часни�ів�антите-

рористичної�операції�та�сімей��иян,�я�і�за�и-

н�ли�під�час�проведення�антитерористичної

операції�на�сході�У�раїни»;

розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�12�листопада�2014�ро���№ 398�«Про�о�ре-

мі�питання��оординації�діяльності�із�підтрим-

�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористич-

ній�операції���східних�областях�У�раїни,�та�пе-

реміщених�з�тимчасово�о��пованої�території�і

зони�проведення�антитерористичної�операції

осіб»;

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

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

міністрації)�від�12�люто�о�2015�ро���№ 114�«Про

Інформаційний�центр�для�інформ�вання�осіб,

я�і�постраждали�під�час�ви�онання�обов’яз�ів

війсь�ової�сл�жби�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та

членів�їх сімей,�а�та�ож�членів�сімей�за�иблих

війсь�овосл�жбовців�і�працівни�ів�правоохо-

ронних�ор�анів�про�їх�права�та��арантії�реалі-

зації�та�их�прав».�

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�4�та�5�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�5�та�6.

2.�С�лад�Координаційної�ради�з�питань�під-

трим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерорис-

тичній�операції���східних�областях�У�раїни,�та

переміщених�із�тимчасово�о��пованої�терито-

рії�і�зони�проведення�антитерористичної�опе-

рації�осіб,�затверджений�розпорядженням�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�від�03�вересня�2014

ро���№ 207,�ви�ласти���реда�ції,�що�додаєть-

ся.

3.�Внести���додато��до�розпорядження�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�від�12�листопада�2014

ро���№ 398�«Про�о�ремі�питання��оординації

діяльності�із�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть

��антитерористичній�операції���східних�облас-

тях�У�раїни,�та�переміщених�з�тимчасово�о��-

пованої�території�і�зони�проведення�антитеро-

ристичної�операції�осіб»�та�і�зміни:

слова�«Д�хневич�К.�А.»�замінити�словами

«По�ріщ���М.�В.»;�слова�«Приндю��Г.�І.»�замі-

нити�словами�«Івасен�о�М.�М.»;�слова�«Ри�ан

М.�М.»�замінити�словами�«Ареш�ович�А.�О.».

4.�Внести�до�Графі�а�оперативно�о�надан-

ня�інформації�стосовно��иян,�я�і�бер�ть��часть

в�антитерористичній�операції���східних�облас-

тях�У�раїни,�та�переміщених�із�тимчасово�о��-

пованої�території�і�зони�проведення�антитеро-

ристичної�операції�осіб,�затверджено�о�роз-

порядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від

12�листопада�2014�ро���№ 398�та�і�зміни:

слова�«Приндю��Г.�І.»�замінити�словами�«Іва-

сен�о�М.�М.»;�слова�«Ри�ан�М.�М.»�замінити�сло-

вами�«Ареш�ович�А.�О.»;�слова�«Бич�ов�С.�І.»

замінити�словами�«Кри��нов�Ю.�В.».

5.�П�н�т�1�розпорядження�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�11�листопада�2014�ро���№ 397

«Про��творення�робочої��р�пи�з�опрацювання

питання�соціально�о�захист���иян —��часни-

�ів�антитерористичної�операції�та�сімей��иян,

я�і�за�ин�ли�під�час�проведення�антитерорис-

тичної�операції�на�сході�У�раїни»�(із�змінами�і

доповненнями,�внесеними�розпорядженням

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�26�люто�о�2015

ро���№ 92)�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«1.�Утворити�робоч���р�п��з�опрацювання

питання�соціально�о�захист���иян —��часни-

�ів�антитерористичної�операції�та�сімей��иян,

я�і�за�ин�ли�під�час�проведення�антитерорис-

тичної�операції�на�сході�У�раїни�я��робочий�ор-

�ан�Координаційної�ради�з�питань�підтрим�и

�иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній

операції���східних�областях�У�раїни,�та�перемі-

щених�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зо-

ни�проведення�антитерористичної�операції�осіб,

�твореної�розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови�від�03�вересня�2014�ро���№ 207.».

6.�Офіційно�оп�блі��вати�це�розпорядження

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

Київський міський голова
В. Кличко

Затверджено

розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�04.09.2014�ро���№ 207

(���реда�ції�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�22.04.2015�№�212)

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Координаційної ради з питань підтримки киян, які беруть участь 

у антитерористичній операції у східних областях України, 
та переміщених із тимчасово окупованої території і зони 

проведення антитерористичної операції осіб

КЛИЧКО�Віталій�Володимирович Київсь�ий�місь�ий��олова,��олова�Координацій-

ної�ради

НІКОНОВ�І�ор�Володимирович перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�заст�пни���олови�Коорди-

наційної�ради

БОНДАРЕНКО�Володимир�Володимирович �ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�се�ретар�Координаційної�ради

Члени�Координаційної�ради:

РЕЗНІКОВ�Оле�сій�Юрійович заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�

Київради

РАДУЦЬКИЙ�Михайло�Борисович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

ПАНТЕЛЕЄВ�Петро�Оле�сандрович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

СТАРОСТЕНКО�Ганна�Ві�торівна заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

РЯБІКІН�Павло�Борисович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

ДЕМІНСЬКИЙ�Павло�Васильович радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови

ФЕДОРЧЕНКО�Сер�ій�Ми�олайович� деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

ХАРЧЕНКО�Оле�сандр�Володимирович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження структури Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 219 від 22 квітня 2015 року

Враховуючи закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто�ге�
рой Київ», рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та відповідно до пункту 11 Положення про
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342, розпорядження Ки�
ївського міського голови від 03.02.2015 № 43 «Про затвердження змін до граничної чисельності працівників
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)», з метою оптимізації організації праці та підвищення функціональної ефективності діяльності струк�
турного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
у сфері земельних відносин:

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�що�додається.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови:

від�22.01.2013�№ 11�«Про�затвердження

стр��т�ри�Департамент��земельних�рес�р-

сів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції)»;

від�11.07.2014�№ 70�«Про�внесення�змін�до

стр��т�ри�Департамент��земельних�рес�рсів

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Затверджено

розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�22.04.2015�№�219�

СТРУКТУРА
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент�

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�інформаційно-технічно�о�за-

безпечення

5.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�рин���землі

6.�Головний�спеціаліст�режимно-се�ретно�о�ор�ан�

7.�Управління�земле�строю�та�моніторин���земель

7.1.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Голосіївсь�о�о�район�

7.2.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Дарниць�о�о�район�

7.3.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Деснянсь�о�о�район�

7.4.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Дніпровсь�о�о�район�

7.5.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Оболонсь�о�о�район�

7.6.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Печерсь�о�о�район�

7.7.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Подільсь�о�о�район�

7.8.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Святошинсь�о�о�район�

7.9.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Солом’янсь�о�о�район�

7.10.�Відділ�земле�строю�та�моніторин���земель�Шевчен�івсь�о�о�район�

7.11.�Відділ�забезпечення�проведення�робіт�із�земле�строю�та��онтролю

8.�Управління�аналітично-правової�роботи

8.1.�Відділ�правової�е�спертизи

8.2.�Відділ�с�дової�роботи

8.3.�Відділ�аналітичної�роботи

9.�Управління�інформаційно-технічно�о�забезпечення
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9.1.�Інформаційно-технічний�відділ

9.2.�Відділ�реєстрації�землевпорядної�до��ментації

10.�Управління�оренди�землі�та�місь�о�о�земельно�о��адастр�

10.1.�Відділ��рошової�оцін�и

10.2.�Відділ�реєстрації�та�облі��

10.3.�Відділ�оренди�землі

11.�Управління�рин���землі

11.1.�Відділ�а��ціонів�та��он��рсів

11.2.�Відділ�під�отов�и�продаж�

12.�За�альний�відділ

13.�Відділ�фінансово-е�ономічно�о�забезпечення,�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

14.�Се�тор�з��адрової�роботи
Керівник апарату

В. Бондаренко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про проведення конкурсного відбору кандидатів 
на заміщення вакантних посад керівників засобів 

масової інформації Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 275/1140 від 19 березня 2015 року

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та пунктів 2, 3, 4 Порядку призначення керівників засобів масової інформації, затвердженого рішенням Ки�
ївської міської ради від 24.02.2005 № 119/2695, враховуючи те, що протягом тривалого часу засоби масової
інформації Київської міської ради не мають належним чином затверджених директорів чи головних редак�
торів, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Провести��он��рс�по�відбор���андидатів�на

заміщення�ва�антних�посад��ерівни�ів�засобів

масової�інформації�Київсь�ої�місь�ої�ради:��о-

ловно�о�реда�тора��азети�«Хрещати�»,��олов-

но�о�реда�тора��азети�«Вечірній�Київ»,�дире�-

тора��ом�нально�о�підприємства�«Радіостанція

«Голос�Києва»,�дире�тора��ом�нально�о�під-

приємства�«Теле�омпанія�«Київ».

2.�Київсь�ом��місь�ом���олові�в�місячний�тер-

мін�з�момент��набрання�чинності�цим�рішенням

�творити��он��рсн���омісію�в�с�ладі�представ-

ни�ів�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�інформаційної�політи�и�та�ре�лами,�де-

п�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,�На-

ціональної�спіл�и�ж�рналістів�У�раїни,�се�ре-

таріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�Департамент�

с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�представни�ів�об’єднань��ро-

мадян�за�поданням�постійної��омісії�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�інформаційної�політи�и

та�ре�лами�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

3.�Кон��рсній��омісії:

3.1.�Забезпечити�прийом�до��ментів�від�осіб,

я�і�бажають�взяти��часть����он��рсі,�зазначе-

ном��в�п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

3.2.�Забезпечити�проведення�іспит��та�від-

бір��андидатів�на�заміщення�ва�антних�посад

�ерівни�ів�засобів�масової�інформації�Київсь�ої

місь�ої�ради.

3.3.�За�рез�льтатами��он��рс��подати�Київ-

сь�ом��місь�ом���олові�ре�омендації�та�про-

позиції�щодо�призначення��он�ретно�о��анди-

дата�на�ва�антн��посад���ерівни�а�засоб��ма-

сової�інформації�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради:

4.1.�О�олосити�в�засобах�масової�інформа-

ції�про��он��рс�для�відбор���андидатів�на�за-

міщення�ва�антних�посад��ерівни�ів�засобів

масової�інформації�Київсь�ої�місь�ої�ради,��мо-

ви�йо�о�проведення,�вимо�и�до��андидатів,�пе-

релі��необхідних�для��часті�в��он��рсі�до��-

ментів,�терміни�їх�подання.

4.2.�Здійснити�ор�анізаційні�заходи�щодо

проведення��он��рс��для�відбор���андидатів

на�заміщення�ва�антних�посад��ерівни�ів�за-

собів�масової�інформації�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.

4.3.�Відділ���адрової�роботи�та�з�питань�сл�ж-

би�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�се�ре-

таріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійснити�пере-

вір���до��ментів�осіб,�я�і�виявили�бажання�взя-

ти��часть����он��рсі,�та�забезпечити�їх�збері-

�ання.

5.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�інформаційної�політи�и�та�ре�лами�за

рез�льтатами��он��рс��під�от�вати�відповідні

виснов�и�і�прое�ти�рішень�про�призначення

�ерівни�ів�засобів�масової�інформації�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�подати�їх�Київсь�ом��місь�ом�

�олові�для�внесення�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

6.�Київсь�ом��місь�ом���олові�до�01.06.2015

внести�на�затвердження�пленарно�о�засідан-

ня�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради��андидат�ри�осіб

для�призначення�на�посад���оловно�о�реда�-

тора��азети�«Хрещати�»,��оловно�о�реда�тора

�азети�«Вечірній�Київ»,�дире�тора��ом�нально-

�о�підприємства�«Радіостанція�«Голос�Києва»,

дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Теле-

радіо�омпанія�«Київ».

7.�Рішення�підля�ає�оприлюдненню�в��азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»�та�на�офі-

ційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради.

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

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

ради�з�питань�інформаційної�політи�и�та�ре�-

лами.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про створення позашкільного навчального закладу 
«Дитячо�юнацька спортивна школа для інвалідів 

з ігрових видів спорту «Метеор»
Рішення Київської міської ради № 322/1187 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 30 частини першої статті 26 Зако�
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дитячо�юнацьку спортивну школу, за�
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993, з метою забезпечення розвитку фі�
зичної культури та спорту серед інвалідів у місті Києві, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�позаш�ільний�навчальний�за-

�лад�«Дитячо-юнаць�а�спортивна�ш�ола�для

інвалідів�з�і�рових�видів�спорт��«Метеор».

2.�Підпоряд��вати�Департамент��освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�позаш�ільний�навчальний�за-

�лад�«Дитячо-юнаць�а�спортивна�ш�ола�для

інвалідів�з�і�рових�видів�спорт��«Метеор».

3.�Затвердити�Стат�т�позаш�ільно�о�навчаль-

но�о�за�лад��«Дитячо-юнаць�а�спортивна�ш�о-

ла�для�інвалідів�з�і�рових�видів�спорт��«Ме-

теор»,�що�додається.

4.�Дор�чити�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації):

4.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�створення�позаш�ільно�о�навчально-

�о�за�лад��«Дитячо-юнаць�а�спортивна�ш�ола

для�інвалідів�з�і�рових�видів�спорт��«Метеор».

4.2.�Передбачити��ошти�на�ф�н�ціон�вання

дитячо-юнаць�а�спортивна�ш�ола�для�інвалі-

дів�з�і�рових�видів�спорт��«Метеор»�в�межах

�ранично�о�обся���видат�ів,�доведених�по��а-

л�зі�«Фізична���льт�ра�і�спорт»�на�2015�рі�.

5.�Позаш�ільном��навчальном��за�лад��«Ди-

тячо-юнаць�а�спортивна�ш�ола�для�інвалідів�з

і�рових�видів�спорт��«Метеор»�зареєстр�вати

стат�т���встановленом��поряд��.

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

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

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

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

ради�з�питань�сім’ї,�молоді�та�спорт�.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№ 322/1187

СТАТУТ
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧО�ЮНАЦЬКА 

СПОРТИВНА ШКОЛА ДЛЯ ІНВАЛІДІВ З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ «МЕТЕОР»
I.�За�альні�положення

1.1.�ПОЗАШКІЛЬНИЙ�НАВЧАЛЬНИЙ�ЗАКЛАД�«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА�СПОРТИВНА�ШКОЛА�ДЛЯ�ІН-

ВАЛІДІВ�З�ІГРОВИХ�ВИДІВ�СПОРТУ�«МЕТЕОР»�(далі —�Спортш�ола)�є�позаш�ільним�навчальним

за�ладом�спортивно�о�профілю,�заснованим�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�та�підпоряд�ованим�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Департамент).

1.2.�Спортш�ола�належить�до�за�ладів�фізичної���льт�ри�і�спорт��для�інвалідів.

1.3.�Спортш�ола�ор�анізов�є�робот��з�дітьми�та�юнацтвом�на�принципі�добровільності�вибо-

р��фіз��льт�рно-спортивної�або�спортивної�діяльності,�я�а�забезпеч�є�розвито��здібностей�ви-

хованців,�необхідні��мови�для�повноцінно�о�оздоровлення,�за�арт�вання,�повноцінно�о�відпо-

чин���та�дозвілля,�занять�фізичною���льт�рою�і�спортом,�під�отов���спортивно�о�резерв��для

збірних��оманд�міста�Києва�та�У�раїни.

1.4.�Діяльність�Спортш�оли�спрямована�на�ви�онання�соціально�важливих�ф�н�цій�і�не�має�на

меті�отримання�приб�т��.

1.5.�Спортш�ола���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�раїни,�а�тами�Пре-

зидента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджен-

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

�ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативно-правовими�а�тами�та�цим�стат�том.

1.6.�Спортш�ола�є�юридичною�особою,�має�самостійний�баланс,�розрах�н�ові�рах�н�и�в�ор-

�анах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби,�бан�ах,�печат��,�штампи,�блан�и�зі�своїм�наймен�ван-

ням,�емблем�,�інші�ре�візити,�необхідні�для�її�діяльності,�веде�б�х�алтерсь�ий�облі��в��станов-

леном��поряд��.

Повне�наймен�вання�Спортш�оли:�ПОЗАШКІЛЬНИЙ�НАВЧАЛЬНИЙ�ЗАКЛАД�«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬ-

КА�СПОРТИВНА�ШКОЛА�ДЛЯ�ІНВАЛІДІВ�З�ІГРОВИХ�ВИДІВ�СПОРТУ�«МЕТЕОР»,�с�орочене�най-

мен�вання�Спортш�оли:�ПНЗ�ДЮСШІ�«МЕТЕОР».

1.7.�Спортш�ола�співпрацює�з�іншими�навчально-виховними�за�ладами,�товариствами,��л�-

бами,�фондами,�тр�довими��оле�тивами�і�о�ремими��ромадянами�У�раїни.

1.8.�Місцезнаходження:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�12.

II.�Мета�та�завдання�діяльності�Спортш�оли

2.1.�Метою�діяльності�Спортш�оли�є�створення��мов�для�соціальної�адаптації�в�с�спільстві

дітей�та�юнацтва�з�особливими�потребами�для��армонійно�о�виховання,�повноцінно�о�фізично-

�о�розвит��,�змістовно�о�відпочин���і�дозвілля,�наб�ття�навичо��здорово�о�способ��життя,�під-

�отов�и�спортсменів-інвалідів�для�резервно�о�спорт�.

2.2.�Головними�завданнями�Спортш�оли�є:

пош��,�виявлення,�підтрим�а�дітей�та�юнацтва,�розвито��їх�здібностей�в�обраном��виді�спор-

т��з�метою�дося�нення�висо�их�спортивних�рез�льтатів;

сприяння�в�створенні��мов�для�безпереш�одно�о�дост�п��інвалідів�до�фіз��льт�рно-спортив-

них�за�ладів;

форм�вання���дітей�та�юнацтва�національної�свідомості,�а�тивної��ромадянсь�ої�позиції;

створення��мов�для�творчо�о,�інтеле�т�ально�о,�д�ховно�о�і�фізично�о�розвит���дітей�та�юнац-

тва;

форм�вання���вихованців�свідомо�о�й�відповідально�о�ставлення�до�власно�о�здоров’я�та

здоров’я�оточ�ючих,�навичо��безпечної�поведін�и;

вдос�оналення�фізично�о�розвит���юних�талантів,�під�отов�а�спортивно�о�резерв��для�збір-

них��оманд�міста�Києва�та�У�раїни�з�різних�видів�спорт�;

ор�анізація,�пош���нових�форм�дозвілля�дітей�та�юнацтва,�профіла�ти�а�бездо�лядності,�пра-

вопор�шень;

пропа�анда�здорово�о�способ��життя.

III.�Ор�анізаційні�основи�діяльності�та�права�Спортш�оли

3.1.�Спортш�ола�працює�за�річним�планом�роботи,�по�одженим�Департаментом,�має�свою

про�рам��діяльності�відповідно�до�обраних�напрям�ів�роботи�з��рах�ванням�особливостей�со-

ціально-е�ономічно�о�розвит���міста�Києва,�інтересів�дітей�та�юнацтва,�потреб�сім’ї,�запитів

молодіжних�і��ромадсь�их�ор�анізацій.

3.2.�Порядо���омпле�т�вання�та�наповнення�навчальних��р�п,�режим�навчально-трен�валь-

ної�роботи�встановлюються�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни.�Від�риття�(за�риття)�відділень�з

певних�видів�спорт��в��становленом��поряд���здійснюється�Департаментом�за�поданням�ди-

ре�тора�Спортш�оли.

3.3.�Навчальний�рі����Спортш�олі�розпочинається�1�вересня�поточно�о�ро���і�за�інч�ється�25

травня�наст�пно�о�ро��.�Заняття�в��р�пах�почат�ової�під�отов�и�першо�о�ро���навчання�розпо-

чинаються�не�пізніше�1�жовтня�поточно�о�ро��.�Можливе�до��омпле�т�вання��р�п�протя�ом�на-

вчально�о�ро��.
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3.4.�Навчально-виховний�процес���Спортш�олі�здійснюється�диференційовано,�відповідно�до

індивід�альних�можливостей�вихованців�з��рах�ванням�їх�ві�ових�особливостей,�стан��здоров’я

та�спортивної�під�отов�и.

3.5.�Для�забезпечення�навчально�о�процес��протя�ом�ро���і�в�період��ані��л�Спортш�ола�ор-

�анізов�є�та�проводить�спортивно-масов��і���льт�рно-виховн��робот��з�вихованцями�з�ідно�із

затвердженим��алендарним�планом.

Основними�формами�навчально-трен�вальної�роботи�є��р�пові�навчально-трен�вальні�занят-

тя,�трен�вання�за�індивід�альними�планами,�виховні�заходи,�меди�о-відновні�заходи,�навчаль-

но-трен�вальні�збори,�пра�ти�а�с�ддівства�спортивних�зма�ань.

3.6.�На�період�проведення�навчально-трен�вальних�зборів�та�роботи�спортивно-оздоровчих

таборів�наповненість��р�п�та�режим�їх�навчально-трен�вальної�роботи�може�встановлюватись

Спортш�олою�в�залежності�від�рівня�спортивної�під�отов�и�вихованців,�запланованих�завдань

та�інших�фа�торів.

Спортш�ола�може�на�період�проведення�навчально-трен�вально�о�збор��та�роботи�спортив-

но�о�табор�:

трансформ�вати�різні��чбові��р�пи�в�за�они,�врахов�ючи�статеві�та�інші�особливості�вихован-

ців,�виходячи�з�о�ремих��мов;

встановлювати�тренерам-ви�ладачам�пристосований,�о�ремо�для�цих��мов,�режим�робочо-

�о�дня;

зобов’яз�вати�тренерів-ви�ладачів�ви�он�вати�ф�н�ції�вихователя,�плавр��а�та�інших�з�опла-

тою���межах�їх�середньомісячно�о�заробіт���незалежно�від��іль�ості�вихованців.

У��ані��лярні,�свят�ові�та�неробочі�дні�Спортш�ола�працює�за�о�ремим�планом,�затвердже-

ним�дире�тором.

3.7.�У�разі�потреби�Спортш�ола�разом�із�за�альноосвітніми�навчальними�за�ладами�(спеціа-

лізованими�ш�олами-інтернатами)�може�від�ривати�спеціалізовані��ласи�з�видів�спорт��з�про-

довженим�днем�навчання�для�проведення�додат�ової�навчально-трен�вальної�та�спортивної�ро-

боти�за��мови�забезпечення�вихованців�харч�ванням�і�додержання�норм�санітарно-�і�ієнічно�о

за�онодавства�на�підставі�відповідної���оди,���ладеної�між�Спортш�олою�та�за�альноосвітнім

навчальним�за�ладом.

3.8.�Спортш�ола�ор�анізов�є�робот��навчальних��р�п�на�спортивних�базах,���приміщеннях�за-

�альноосвітніх�навчальних�за�ладів,�орендованих�спортивних�базах�підприємств�та�ор�анізацій

відповідно�до���ладених���од.

3.9.�З�метою�розвит���і�підтрим�и�інтересів�вихованців,�їх�обдар�вань�і�самовизначення�що-

до�майб�тньої�професії�Спортш�ола�може�проводити�робот��спільно�з�на��ово-дослідними,

творчими�ор�анізаціями,�навчальними�за�ладами,�спортивними�товариствами�та�іншими�спор-

тивними�ш�олами.

3.10.�Спортш�ола�має�право:

самостійно�приймати�рішення�і�здійснювати�діяльність�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни;

ви�ористов�вати�бла�одійні�пожертви�юридичних�та�фізичних�осіб�для�забезпечення�навчаль-

но-трен�вально�о�процес�,�ор�анізацію�навчально-трен�вальних�зборів�та�фізично-спортивних

реабілітаційних�таборів�за�рішенням�адміністрації�Спортш�оли;

брати��часть���зма�аннях�та�навчально-трен�вальних�зборах�із�зал�ченням��оштів�на�ці�цілі�з

різних�джерел���встановленом��поряд��;

вист�пати��часни�ом�цивільно-правових�відносин,�наб�вати�майнових�та�немайнових�прав;

зал�чати�до�тр�дової�діяльності�фізичних�осіб�на�до�овірних�засадах;

розвивати�власн��соціальн��баз�,�мереж��спортивно-оздоровчих,�лі��вально-профіла�тичних

і���льт�рних�за�ладів;

зал�чати�на�до�овірних�засадах�і�ви�ористов�вати�фінансові��ошти,�об’є�ти�інтеле�т�альної

власності,�майно�юридичних�і�фізичних�осіб���встановленом��за�онодавством�поряд��;

проводити�навчання,�семінари,�вистав�и,�спортивні�заходи;

�орист�ватися�піль�ами,�що�передбачені�для�Спортш�оли�за�онодавством�У�раїни;

від�ривати�в��становленом��поряд���без�права�юридичної�особи�відділення�з�видів�спорт�,

при��мові�наявності�власної�матеріально-технічної�бази;

встановлювати�зв’яз�и�з�міжнародними�ор�анізаціями,���ладати���оди�про�співробітництво

для�забезпечення�навчально-трен�вально�о�процес��та�для�ви�онання�завдань�стат�т�.

IV.�Управління�Спортш�олою,�права�та�обов’яз�и�дире�тора

4.1.�Управління�Спортш�олою�здійснюється�Департаментом.

4.2.�Безпосереднє��ерівництво�Спортш�олою�здійснює�дире�тор.�Дире�тор�Спортш�оли�при-

значається�на�посад��та�звільняється�з�посади�на�азом�дире�тора�Департамент��за�по�оджен-

ням�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз-

�ів�на��онтра�тній�основі.

4.3.�На�посад��дире�тора�Спортш�оли�призначається�особа,�я�а�є��ромадянином�У�раїни,

має�вищ��освіт��з�фізично�о�виховання�і�спорт��освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«спеціаліст»�або

«ма�істр»,�стаж�роботи���за�ладах�та�ор�анізаціях�фіз��льт�рно-спортивної�спрямованості�не

менше�трьох�ро�ів�і�я�а�пройшла�під�отов���та�атестацію�в�поряд��,�встановленом��Міністер-

ством�молоді�та�спорт��У�раїни.

4.4.�Дире�тор�Спортш�оли:

�ер�є�діяльністю�Спортш�оли,�представляє�її�без�довіреності�в�ор�анах�державної�влади,�ор-

�анах�місцево�о�самовряд�вання�та�ор�анізаціях��сіх�форм�власності�і�несе�відповідальність�пе-

ред�Департаментом�за�рез�льтати�діяльності�Спортш�оли;

виріш�є�всі�питання,�пов’язані�з��осподарсь�ою�діяльністю�Спортш�оли;

розпоряджається�майном���межах�наданих�йом��повноважень,�с�ладає�та�подає�на�затвер-

дження�Департамент���ошторис�видат�ів�Спортш�оли,�ор�анізов�є�йо�о�ви�онання,���ладає

��оди�від�імені�Спортш�оли�із�юридичними�та�фізичними�особами,�від�риває�рах�н�и�в��стано-

вах�бан�ів;

має�право�першо�о�підпис��на�всіх�бан�івсь�их�до��ментах�Спортш�оли;

встановлює�в�межах�затверджено�о�фонд��заробітної�плати�надбав�и,�доплати,�премії�пра-

цівни�ам�Спортш�оли�відповідно�до�положень��оле�тивно�о�до�овор�;

видає���межах�своєї��омпетенції�на�ази,�обов’яз�ові�для�ви�онання�всіма�працівни�ами�і�ви-

хованцями�Спортш�оли;

приймає�на�робот��та�звільняє�з�роботи�працівни�ів�Спортш�оли;

затвердж�є�ф�н�ціональні�обов’яз�и�працівни�ів�Спортш�оли;

є��оловою�тренерсь�ої�ради�та��ер�є�її�роботою;

�от�є�та�подає�на�затвердження�Департамент��тарифі�аційний�списо�,�визначає�форми�опла-

ти�праці�тренерів-ви�ладачів�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни;

визначає�стр��т�р�,�штатний�розпис���межах�фонд��заробітної�плати,�виходячи�із�обся���ро-

боти�та�виробничої�необхідності�та�подає�їх�на�затвердження�Департамент�;

забезпеч�є�облі�,�збереження�та�примноження�навчально-матеріальної�бази,�дотримання�са-

нітарних�вимо�,�охорони�праці,�техні�и�безпе�и�та�протипожежної�безпе�и;

ор�анізов�є�ви�онання�рішень�за�альних�зборів�тр�дово�о��оле�тив�;

створює��мови�для�підвищення�професійної�майстерності�тренерсь�о-ви�ладаць�о�о�с�лад�

Спортш�оли.

4.6.�Заст�пни�и�дире�тора�Спортш�оли�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад

дире�тором�Департамент��за�поданням�дире�тора�Спортш�оли.

Заст�пни��дире�тора�Спортш�оли�з�навчально-трен�вальної�роботи�повинен�мати�вищ��ос-

віт��з�фізично�о�виховання�і�спорт��освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«спеціаліст»�чи�«ма�істр»,

стаж�роботи���сфері�фізичної���льт�ри�і�спорт��не�менше�трьох�ро�ів.

Заст�пни��дире�тора�Спортш�оли�з�адміністративно-�осподарсь�ої�роботи�повинен�мати

вищ��освіт��освітньо-�валіфі�аційно�о�рівня�«молодший�спеціаліст»,�«ба�алавр»,�«спеціаліст»�чи

«ма�істр»�та�досвід�адміністративно-�осподарсь�ої�роботи.

V.�Тр довий��оле�тив

5.1.�Особи,�я�і�своєю�працею�бер�ть��часть�в�діяльності�Спортш�оли�на�підставі�тр�дово�о

до�овор�,�за�с�місництвом,�а�та�ож�на�інших�засадах,�становлять�тр�довий��оле�тив�Спортш�о-

ли.

5.2.�Ор�аном��ромадсь�о�о�самовряд�вання�Спортш�оли�є�за�альні�збори��оле�тив�,�в�я�их

мож�ть�брати��часть�на��ові�та�інші�працівни�и,�я�і�зал�чаються�до�навчально-трен�вальної�та

спортивної�роботи,�і�представни�и�бать�івсь�о�о��омітет�.�За�альні�збори��оле�тив��Спорт-

ш�оли�с�ли�аються�не�рідше�одно�о�раз��на�рі�.

5.3.�За�альні�збори�є�правомочні,�я�що�в�них�бере��часть�не�менше�двох�третин�їх�с�лад�.

Рішення�за�альних�зборів�приймається�простою�більшістю��олосів�прис�тніх�на�засіданні.

За�альні�збори�затвердж�ють:

правила�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд��;

визначають�страте�ію�розвит���Спортш�оли;

визначають�основний�зміст�і�напрям�и�діяльності�стр��т�рних�підрозділів�Спортш�оли.

У�період�між�за�альними�зборами�може�діяти�рада�Спортш�оли.

5.4.�Рада�Спортш�оли:

роз�лядає�питання�щодо�перспе�тивно�о�розвит���Спортш�оли,

надає�допомо����ерівництв��в�їх�вирішенні,�здійснює��ромадсь�ий��онтроль�за�діяльністю

�ерівництва;

визначає�форми�співробітництва�з�іншими�навчально-виховними�за�ладами,�товариствами,

�л�бами,�фондами,�тр�довими��оле�тивами�і�о�ремими��ромадянами;

вносить�пропозиції�дире�тор��щодо�заохочення�працівни�ів�Спортш�оли.

5.5.�У�Спортш�олі�за�рішенням�її�за�альних�зборів�мож�ть��творюватись�і�діяти�пі�л�вальна

рада�та�бать�івсь�ий��омітет.

5.6.�У�Спортш�олі�може�створюватись�та�діяти�профспіл�овий��омітет�або�інший��повнова-

жений�тр�довим��оле�тивом�ор�ан.

5.7.�З�метою�прийняття��оле�тивних�рішень�з�числа�тренерів-ви�ладачів��творюється�тре-

нерсь�а�рада.�Очолює�тренерсь���рад��дире�тор�Спортш�оли.

5.8.�Тренерсь�а�рада�Спортш�оли:

вивчає�плани,�рез�льтати�та�а�т�альні�питання�навчально-трен�вальної�та�спортивної�робо-

ти,�а�та�ож�питання�щодо�додержання�санітарно-�і�ієнічних�вимо�,�забезпечення�техні�и�без-

пе�и,�охорони�праці;

розробляє�пропозиції�щодо�поліпшення�діяльності�Спортш�оли;

визначає�заходи�щодо�підвищення��валіфі�ації��адрів,��провадження�під�час�навчально-тре-

н�вальних�занять�дося�нень�на��и�і��ращо�о�досвід��роботи;

розробляє�ре�омендації�з�питань��дос�оналення�навчально-трен�вальної�та�спортивної�ро-

боти;

вносить��ерівництв��Спортш�оли�пропозиції�щодо�нала�одження�міжнародних�спортивних

зв’яз�ів;

захищає�права�працівни�ів�на�виявлення�ініціативи,�вільний�вибір�форм,�методів�і�засобів

навчання,�аналіз�є�форми,�методи�і�засоби�навчання�та�с�асов�є�та�і,�що�не�придатні�для�ви-

�ористання�під�час�проведення�навчально-трен�вальної�та�спортивної�роботи;

роз�лядає�інші�питання,�пов’язані�з�діяльністю�Спортш�оли.

5.9.�Засідання�тренерсь�ої�ради�Спортш�оли�проводяться���разі�потреби,�але�не�рідше�од-

но�о�раз��на�два�місяці.

VI.�Вихованці�Спортш�оли,�їх�права�та�обов’яз�и

6.1.�Вихованцями�Спортш�оли�мож�ть�б�ти�діти,�підліт�и,�молодь,�я�і�мають�вади�сл�х�,�зо-

р�,��раження�опорно-р�хово�о�апарат�,�вади�роз�мово�о�та�фізично�о�розвит���і�не�мають�ме-

дичних�протипо�азань�для�занять�спортом.

Вихованці�зарахов�ються�до�Спортш�оли�на�азом�дире�тора�та�за�рішенням�тренерсь�ої

ради�на�підставі�заяви�бать�ів�(або�осіб,�я�і�їх�замінюють),�медично�о�виснов���лі�аря�полі�лі-

ні�и�за�місцем�проживання�про�відс�тність�медичних�протипо�азань�для�занять.

Мінімальний�ві��дитини,�що�підля�ає�зарах�ванню�до�Спортш�оли,�залежить�від�специфі�и

вид��спорт��та�визначається���встановленом��поряд��.

6.2.�Вихованці�Спортш�оли�мають�право:

отрим�вати�належні��мови�для�я�існої�спортивної�під�отов�и;

без�оштовно��орист�ватися�спортивними�спор�дами,�інвентарем�та�обладнанням�Спорт-

ш�оли;

отрим�вати�в��становленом��поряд���спортивн��форм��та�майно�індивід�ально�о�призна-

чення;

с�ладати�іспити�для�перевод��на�чер�овий�етап�спортивної�під�отов�и;

одерж�вати�після�за�інчення�Спортш�оли�свідоцтво�про�за�інчення�та��опію�особистої��арт-

�и�спортсмена.

6.3.�Вихованці�ш�оли�зобов’язані:

ви�он�вати�правила�вн�трішньо�о�розпоряд���Спортш�оли,�затверджені�в��становленом�

поряд��;

брати��часть���зма�аннях���с�ладі�збірної��оманди�Спортш�оли;

вдос�оналювати�та�підвищ�вати�свою�спортивн��майстерність;

дотрим�ватись�спортивно�о�режим��та�особистої��і�ієни;

систематично�проходити�медичні�о�ляди;

не�брати��часть�в�зма�аннях���с�ладі��оманд�інших�спортивних�ш�іл,��л�бів�та�ор�анізацій

без�дозвол��адміністрації�Спортш�оли.

6.4.�За�неви�онання�вихованцями�Спортш�оли�своїх�обов’яз�ів�до�них�застосов�ються�міри

дисциплінарно�о�вплив�,�в�лючаючи�відрах�вання�з�числа�вихованців�Спортш�оли.

6.5.�Вихованці�Спортш�оли�повинні�знаходитись�під�постійним�на�лядом�лі�аря�Спортш�о-

ли�під�час�проведення�навчально-трен�вально�о�процес��та�проходити�медичне�обстеження�в

У�раїнсь�ом��медичном��центрі�спортивної�медицини.

VII.�Умови�оплати�праці�працівни�ів�Спортш�оли

7.1.�Умови�оплати�праці�працівни�ів�Спортш�оли�визначаються�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни�з��рах�ванням��ате�орій�працівни�ів:�педа�о�ічні�та�медичні�працівни�и,�спеціалісти,

інші�працівни�и.

7.2.�Обся��навантаження�тренерів-ви�ладачів�визначається�з�ідно�з�тарифі�аційним�спис-

�ом,�я�ий�затвердж�ється�в��становленом��поряд��.

Оплата�праці�тренерів-ви�ладачів�здійснюється�відповідно�до�їх�тарифі�ації.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
29 êâ³òíÿ 2015 ð.

¹61(4657)

5

7.3.�Соціальні�та�тр�дові�права�працівни�ів�Спортш�оли��арант�ються�за�онодавством�У�ра-

їни.�В��оле�тивном��до�оворі�мож�ть�б�ти�передбачені�додат�ові�тр�дові�та�соціально-поб�то-

ві�піль�и�для�всіх�працівни�ів�або�їх�о�ремих��ате�орій.

VIII.�Матеріально-технічна�база�і��ошти�Спортш�оли

8.1.�Майно�Спортш�оли�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�за�ріплене�за�нею�на�праві�оперативно�о��правління.

8.2.�Майно�Спортш�оли�с�ладають�основні�фонди,�оборотні��ошти,�а�та�ож�інші�матеріальні

цінності,�вартість�я�их�відображається�в�самостійном��балансі�Спортш�оли.

8.3.�Спортш�ола��орист�ється�майном,�земельними�ділян�ами�та�іншими�природними�ре-

с�рсами�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

8.4.�Джерелами�форм�вання�майна�Спортш�оли�є:

�ошти�з�місь�о�о�бюджет�;

�ошти�від�надання�в�оренд��спортивних�спор�д,�приміщень,�обладнання,�іншо�о�майна�за�по-

�одженням�з�власни�ом���встановленом��поряд��;

�редити,�бла�одійні�пожертви�підприємств,��станов,�ор�анізацій�та�о�ремих��ромадян,�іно-

земних�юридичних�і�фізичних�осіб;

��манітарна�допомо�а;

інші�надходження,�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

8.5.�Спортш�ола�за�рішенням�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан����встановленом��за-

�онодавством�У�раїни�поряд���має�право�відч�ж�вати�своє�майно�іншим�підприємствам,��ста-

новам,�ор�анізаціям,�здавати�в�оренд�,�надавати�в�безоплатне��орист�вання�частини�б�дни�ів,

спор�д,�обладнання,�а�та�ож�спис�вати�їх�з�баланс�,�я�що�вони�зношені�або�морально�заста-

рілі.

8.6.�Збит�и,�заподіяні�Спортш�олі�в�рез�льтаті�пор�шення�її�майнових�прав�іншими�юридич-

ними�чи�фізичними�особами,�відш�одов�ються�в�поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�ра-

їни.

8.7.�Спортш�ола�не�відповідає�по�зобов’язаннях�територіальної��ромади�міста�Києва,�я��і��ро-

мада�не�відповідає�по�зобов’язаннях�Спортш�оли.

8.8.�Спортш�ола�відповідає�за�своїми�зобов’язаннями�в�межах�належно�о�їй�майна,�на�я�е

відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�може�б�ти�звернено�стя�нення.

IX.�Міжнародні�зв’яз�и

9.1.�Спортш�ола�за�наявності�належної�матеріально-технічної�бази,�власних�фінансових��ош-

тів�має�право�підтрим�вати�міжнародні�спортивні��онта�ти�із�спортивними�ор�анізаціями�інших

�раїн,�брати��часть���міжнародних�заходах,�проводити�обмін�спортивними�деле�аціями�з�метою

вивчення�міжнародно�о�досвід��роботи.

9.2.�Спортш�ола�має�право���ладати���оди�про�співробітництво,�встановлювати�прямі�зв’яз-
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�и�з�ор�анами��правління�освітою,�фізичною���льт�рою�і�спортом,�навчальними�за�ладами,�на-

��овими��становами,�підприємствами,�ор�анізаціями,��ромадсь�ими�об’єднаннями�інших��ра-

їн�в��становленом��за�онодавством�поряд��.

За�наявності�відповідних��мов�спортивна�ш�ола�може�здійснювати�прийом�іноземних�деле-

�ацій.

X.�Облі�,�звітність�і��онтроль�за�діяльністю�Спортш�оли

10.1.�Спортш�ола�безпосередньо�підпоряд�ована�і�підзвітна�Департамент�.

10.2.�Фінансова�звітність�надається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��становленом�

поряд��.

10.3.�Порядо��ведення�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�Спортш�оли�визначається�за�о-

нодавством�У�раїни.

10.4.�Спортш�ола�веде�статистичн��звітність�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.�Дире�тор

Спортш�оли�несе�особист��відповідальність�за�достовірність�інформації,�я�а�міститься�в�річ-

них�звітах.

10.5.�Спортш�ола�щорічно�надає�Департамент��звіт�державної�статистичної�звітності�за�фор-

мою�5-ФК�та�інш��необхідн��інформацію,�передбачен��за�онодавством�У�раїни.

10.6.�Перевір�а�діяльності�Спортш�оли�здійснюється��повноваженими�ор�анами�в��станов-

леном��за�онодавством�поряд��.

10.7.�Спортш�ола�здійснює�відрах�вання�на�соціальне�страх�вання�та�пенсійне�забезпечен-

ня,�сплач�є�подат�и�та�інші�обов’яз�ові�платежі���встановленом��поряд��.

XI.�Внесення�змін�до�стат т 

Всі�зміни�до�цьо�о�стат�т��вносяться���том��ж�поряд��,�я�им�затверджено�стат�т,�та�є�йо�о

невід’ємною�частиною.

XII.�Умови�реор�анізації�та�припинення�діяльності�Спортш�оли

12.1.�Припинення�діяльності�Спортш�оли�здійснюється�шляхом�реор�анізації�чи�лі�відації�за

рішенням�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�,�або�за�рішенням�с�д�.�При�реор�анізації

права�та�обов’яз�и�Спортш�оли�переходять�до�її�правонаст�пни�а.�Лі�відація�Спортш�оли�здій-

снюється��омісією,��твореною�ор�аном,�що�прийняв�рішення�про�лі�відацію.�Порядо��і�стро�и

проведення�лі�відації,�а�та�ож�стро�и�заяв�претензій��редиторами�визначаються�власни�ом,�або

�повноваженим�ор�аном,�або�с�дом.

12.2.�У�разі�лі�відації�Спортш�оли�її�майно�б�де�передано�іншій�неприб�т�овій�ор�анізації

відповідно�о�вид��або�зараховане�до�доход��бюджет�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про зміни до положення та складу комісії з питань розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�

культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, засобів пересувної

дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного

господарства
Розпорядження № 349 від 10 квітня 2015 року

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішен�
ня Київської міської ради від 4 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внес�
ку) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в ут�
риманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких
рішень Київської міської ради»:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�пи-

тань�розміщення�тимчасових�спор�д�тор�о-

вельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о

чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи-

�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів

ресторанно�о��осподарства,�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�28�листопада�2014�ро���№ 1391,

ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�до�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�положення�про��о-

місію�з�питань�розміщення�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�май-

данчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанно�о��осподарства,�затвердже-

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

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

ної�адміністрації)�від�28�листопада�2014�ро��

№ 1391,�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�до�до-

дається.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�28.11.2014�р.�№�1391

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

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

10.04.2015�р.�№�349)

СКЛАД 
комісії з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,

соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної

торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства

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

ва��омісії

дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о�середовища,�заст�пни���олови��омісії

дире�тор�Департамент��промисловості�та�розвит���підприємниц-

тва,�заст�пни���олови��омісії

заст�пни��начальни�а��правління�ландшафтної�архіте�т�ри,��ом-

пле�сно�о�бла�о�строю —�начальни��відділ��з�питань�ре�лами�та

тимчасових�спор�д�(МАФ)�Департамент��містоб�д�вання�та�ар-

хіте�т�ри,�се�ретар��омісії

заст�пни���енерально�о�дире�тора�з��орпоративно�о��правління

ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�(за�з�одою)

заст�пни���олови�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

начальни��відділ���онтролю�за�бла�о�строєм�Голосіївсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

в.�о.�начальни�а�відділ���онтролю�за�бла�о�строєм�Святошин-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

начальни��сл�жби��онтролю�стан��охоронних�зон�еле�тротехнічно-

�о�департамент��технічної�дире�ції�ПАТ�«Київенер�о»�(за�з�одою)

дире�тор�КП�«Київбла�о�стрій»

перший�заст�пни���олови�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації

начальни��відділ��тор�івлі�та�споживчо�о�рин���Солом’янсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

начальни��відділ���онтролю�за�бла�о�строєм�Печерсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

перший�заст�пни���олови�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації

перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища —�начальни���прав-

ління�е�оло�ії�та�природних�рес�рсів

заст�пни���олови�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації

�оловний�інспе�тор�відділ��пожежної�безпе�и�Головно�о��прав-

ління�ДСНС�У�раїни���м.�Києві�(за�з�одою)

начальни���правління��апітально�о�б�дівництва,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

�енеральний�дире�тор�КО�«Київзеленб�д»

�оловний�інженер�ПАТ�«Київ�аз»�(за�з�одою)

�оловний�спеціаліст�відділ��з�питань�ре�лами�та�тимчасових�спо-

р�д�(МАФ)�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

заст�пни��дире�тора�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри —

начальни���правління�розвит���транспортної�інфрастр��т�ри

перший�заст�пни���олови�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації

Рябі�ін

Павло�Борисович

Білоцер�овець

Дмитро�Оле�сандрович

К�зьмен�о�

Ма�сим�Андрійович

Горбач

Оле�сандр�Оле�сандрович

Аврамен�о�

Сер�ій�Петрович

Блохов

Сер�ій�Володимирович

Гри�ораш

Валерій�Ми�олайович

Д�наєвсь�ий�

І�ор�Францевич

Зелений

Петро�Пилипович

Кліпа�Іван�Анатолійович

Крохмалю��

Ві�тор�Васильович

К�дрявцева

О�сана�Станіславівна

К�черявий�

Валерій�Петрович

Лозовий

Василь�Борисович

Мавлянов

Данило�Бешимович

Ми�олаєн�о�

Юрій�Іванович

Михайлен�о�

Вадим�Оле�ович

Писар��

Р�слан�Анатолійович

Симонов�Сер�ій�Анатолійович

Стр���Оле��Васильович

Терещен�о

Юрій�Анатолійович

Тимчен�о

Бо�дан�Ві�торович

Щерба�

І�ор�Михайлович
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�28.11.2014�р.�№�1391

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

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

10.04.2015�р.�№�349)

Положення 
про комісію з питань розміщення тимчасових споруд торговельного,

побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної

торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства

1.�За�альні�положення

Положення�про��омісію�з�питань�розміщення�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�ста-

ціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�(далі —�Положення)�визначає�основні�завдан-

ня,�ф�н�ціональн��спрямованість�та�порядо��ор�анізації�роботи��омісії�з�питань�розміщення�тим-

часових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�(да-

лі —��омісія).

Комісія�є��онс�льтативно-дорадчим�ор�аном�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Комісія���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�постановами

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

відповідних�міністерств,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь-

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

трації)�та�іншими�нормативно-правовими�а�тами,�а�та�ож�цим�Положенням.

2.�Основними�завданнями��омісії�є:

роз�ляд�питань�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�вересня�2014�ро���№ 62/62

«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро���№ 56/5443�«Про

затвердження�Поряд���визначення�обся�ів�пайової��часті�(внес��)�власни�ів�тимчасових�спо-

р�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в��три-

манні�об’є�тів�бла�о�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради»

та�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради»;

роз�ляд�питань�відповідно�до�Поряд���розміщення�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціо-

нарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�в�місті�Києві,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�07�лис-

топада�2013�ро���№ 2027,�зареєстрованим�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�25�лис-

топада�2013�ро���за�№ 57/1049�(далі —�Порядо��розміщення�майданчи�ів�для�харч�вання);

3.�Комісія�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:

роз�лядає�питання,�визначені�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�вересня�2014�ро��

№ 62/62�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро���№ 56/5443

«Про�затвердження�Поряд���визначення�обся�ів�пайової��часті�(внес��)�власни�ів�тимчасових

спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в��т-

риманні�об’є�тів�бла�о�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди»�та�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради»;

роз�лядає�до��менти,�подані�с�б’є�тами��осподарювання�відповідно�до�п�н�т��4.2�розділ��IV

Поряд���розміщення�майданчи�ів�для�харч�вання;

надає�с�б’є�там��осподарювання�ре�омендації�щодо�розміщення�сезонних�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства;

визначає�можливість�розміщення�сезонних�майданчи�ів�на�території�міста�Києва�та�приймає

відповідне�рішення;

приймає�рішення�щодо�ан�лювання�паспортів�прив’яз�и�до�за�інчення�стро���їх�дії�та�розірван-

ня�до�оворів�про�сплат��пайової��часті�для�сезонних�майданчи�ів���випад��,�передбаченом�

підп�н�том�6.1.4�п�н�т��6.1�розділ��VI�Поряд���розміщення�майданчи�ів�для�харч�вання;

�оордин�є�дії�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�при�розміщен-

ні�сезонних�майданчи�ів;

надає�пропозиції�Київсь�ій�місь�ій�раді�та�її�ви�онавчом��ор�ан��щодо�розроб�и�прое�тів�та

внесення�змін�до�чинних�нормативно-правових�а�тів�з�питань�розміщення�тимчасових�спор�д,

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�сезонних�майданчи�ів;

роз�лядає�інші�питання�щодо�розміщення�тимчасових�спор�д,�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�та�сезонних�майданчи�ів.

4.�Комісія�має�право:

проводити�засідання�та�роз�лядати�питання,�я�і�вини�ають�під�час�розміщення�та�ф�н�ціон�-

вання�тимчасових�спор�д,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�сезон-

них�майданчи�ів;

звертатися�до�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно

від�форм�власності�для�одержання�необхідної�інформації�та�до��ментів�щодо�розміщення�тимчасо-

вих�спор�д,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�сезонних�майданчи�ів;

зал�чати�в��становленом��поряд���до�роз�ляд��та�опрацювання�питань,�що�належать�до�її

�омпетенції,�представни�ів�державних�та��ом�нальних�підприємств,��станов�і�ор�анізацій;

�творювати�робочі��р�пи�для�роз�ляд��о�ремих�питань,�що�належать�до�її��омпетенції;

для�забезпечення�я�ості�під�отов�и�та�роз�ляд��питань�на�засіданнях��олова��омісії�може�да-

вати�дор�чення�о�ремим�членам��омісії,�в��становленом��поряд���створювати�робочі��р�пи�та

зал�чати�до��часті���своїй�роботі��онс�льтантів,�е�спертів,�спеціалістів,�представни�ів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��с-

танов�і�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх��ерівни�ами);

с�ли�ати�наради�з�питань�розміщення�тимчасових�спор�д,�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�та�сезонних�майданчи�ів�на�території�міста�Києва.

начальни��відділ��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��та�на�ляд��за�ста-

ном�дорі��УДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�(за�з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

Ющен�о

Андрій�Михайлович

5.�Комісія�під�час�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�з�державними�ор�анами,

ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�незалеж-

но�від�форми�власності.

6.�Комісія��творюється�з�представни�ів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�інших�ор�а-

нів�державної�влади,�підприємств,��станов�і�ор�анізацій,�представни�ів��ромадсь�ості.

У�роботі��омісії,�відповідно�до�ст.�29�За�он��У�раїни�«Про�стат�с�деп�татів�місцевих�рад»,

мож�ть�брати��часть�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�правом�дорадчо�о��олос�.

7.�Робочим�ор�аном��омісії�є�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Робочий�ор�ан),�я�ий

здійснює�ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�її�діяльності.

8.�Ор�анізацію�роботи��омісії�забезпеч�ють��олова,�а�в�разі�йо�о�відс�тності�заст�пни���оло-

ви�та�се�ретар.

9.�Голова��омісії,�а�в�разі�йо�о�відс�тності�заст�пни���олови��омісії:�

здійснює��ерівництво��омісією,�визначає�порядо��її�роботи;�

�олов�є�на�її�засіданнях;

дає�дор�чення�членам��омісії;

представляє��омісію���відносинах�з�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацію),�Київсь�ою�місь�ою�радою,�підприємствами,��становами,

ор�анізаціями�та��ромадсь�істю;

�онтролює�стан�ви�онання�рішень��омісії�з�питань,�що�роз�лядалися;

запрош�є�для��часті���роботі��омісії�представни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�інших��станов,�підприємств,�ор�ані-

зацій�та��ромадсь�их�ор�анізацій�за�їх�з�одою.

10.�Заст�пни���олови��омісії:

бере��часть���під�отовці�питань�для�роз�ляд��на�засіданнях��омісії;�

бере��часть���здійсненні��онтролю�за�ви�онанням�рішень��омісії.

11.�Се�ретар��омісії:

здійснює�ор�анізаційне�та�до��ментальне�забезпечення�роботи��омісії;

по�одж�є�з��оловою��омісії�дат��і�місце�проведення�засідання��омісії;

інформ�є�членів��омісії�про�час�і�місце�проведення�засідань;

�за�альнює�матеріали�з�питань,�я�і�передбачається�винести�на�роз�ляд��омісії;

форм�є�прое�т�поряд���денно�о�засідання��омісії�та�по�одж�є�йо�о�з��оловою��омісії;

несе�відповідальність�за�під�отов���проведення�засідань��омісії,�надання�матеріалів�та�відо-

мостей,�необхідних�для�проведення�засідання��омісії;

оформляє�прото�оли�засідань��омісії�та���дводенний�термін�з�дати�проведення�засідання

�омісії�подає�їх�на�затвердження��олові��омісії�або��олов�ючом��на�засіданні��омісії;

забезпеч�є�зняття�необхідної��іль�ості��опій�прото�олів,�їх�відправлення�членам��омісії�та

відповідальним�ви�онавцям;

�от�є�витя��з�прото�ол��та�передає�йо�о�Робочом��ор�ан��для�під�отов�и�письмово�о�пові-

домлення�с�б’є�т���осподарювання�щодо�рез�льтатів�роз�ляд��поданих�до��ментів.

12.�Члени��омісії�мають�право�вносити�пропозиції�щодо�роз�ляд��на�засіданнях��омісії�пи-

тань,�що�належать�до�її�відання,�брати��часть�в�об�оворенні,�під�отовці�та�прийнятті�відповід-

них�рішень.

Члени��омісії�зобов’язані:

б�ти�прис�тніми�на�засіданнях��омісії�та�брати��часть�в�її�роботі;

ви�он�вати�дор�чення,�визначені�рішеннями��омісії.

13.�Рез�льтати�роботи��омісії�оформляються�прото�олом.�Прото�ол�засідання��омісії�підпи-

с�є�се�ретар��омісії�та�затвердж�є��олова��омісії�або��олов�ючий�на�засіданні��омісії.

Рішення��омісії�приймаються�від�ритим��олос�ванням�простою�більшістю��олосів�членів��о-

місії,�прис�тніх�на�її�засіданнях.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів��олос��олов�ючо�о�на�засідан-

ні�є�вирішальним.

У�разі�за�важень�щодо�до��ментів,�я�і�роз�лядаються�на�засіданні��омісії,�члени��омісії�на-

дають�їх���письмовій�формі�з�відповідним�обґр�нт�ванням�на�ім’я��олови��омісії�до�або�безпо-

середньо�на�засіданні��омісії.�За�важення�членів��омісії�роз�лядаються�на�засіданні��омісії.

14.�З�метою�врах�вання�пропозицій�та�інтересів�с�б’є�тів��осподарювання,��ромадсь�их

об’єднань�при��омісії�створюється�робоча��р�па�з�представни�ів�с�б’є�тів��осподарювання,

�ромадсь�их�об’єднань.

Заяв�и�щодо�в�лючення�представни�ів�до�с�лад��робочої��р�пи�подаються�до�Робочо�о�ор-

�ан�.

Персональний�с�лад�робочої��р�пи�та�зміни�до�ньо�о�затвердж�ються��омісією.

Голова�робочої��р�пи�є�членом��омісії,�бере��часть���засіданні��омісії�та�має�право:

вносити�пропозиції�щодо�роз�ляд��на�засіданнях��омісії�питань,�що�належать�до�її�відання;

брати��часть�в�об�оворенні,�під�отовці�та�прийнятті�відповідних�рішень;

ініціювати�перенесення�роз�ляд��та�прийняття�остаточно�о�рішення��омісії�з�метою�їх�до-

опрацювання�та�повторно�о�роз�ляд��на�наст�пном��засіданні��омісії.

15.�По��ожном��о�ремом��питанню�перенесення�прийняття��омісією�рішення�з�метою�йо�о

доопрацювання�можливо�лише�один�раз.

16.�Засідання��омісії�вважається�правоможним,�я�що�на�ньом��прис�тні�більш�я��половина

її�членів.
Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Утворити�оперативний�штаб�з��оорди-

нації�дій�з�реалізації�заходів,�спрямованих

на�попередження�та�протидію�можливим�за-

�розам�інтересам�держави,�життю�та�здо-

ров’ю��ромадян���місті�Києві,�та�затвердити

йо�о�с�лад,�що�додається.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про утворення оперативного штабу з координації дій 
з реалізації заходів, спрямованих на попередження та протидію

можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю
громадян у місті Києві

Розпорядження № 63 від 28 січня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання доручення Протоко�

лу селекторної наради від 23 січня 2015 року з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших
об’єктів інфраструктури під головуванням Прем’єр�міністра України Яценюка А. П., з метою координації дій
з реалізації заходів, спрямованих на попередження та протидію можливим загрозам інтересам держави,
життю та здоров’ю громадян:



Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ......................................8	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ..................................24	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................48	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..............................96	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ....................................84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..............................336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2015 рік
22094

Передплатні	ціни
на	місяць ....................................12	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ..................................36	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................72	рн.	00	�оп.

на	12	місяців............................144	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..................................122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ................................245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ..............................490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї
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Êîëüîðîïîä³ë À2 

(ôîðìàò

660õ560 ìì)

01034, Êè¿â,

âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, ðåïðîöåíòð 

ãàçåòè «Õðåùàòèê».

repro.kreschatic.kiev.ua

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

13 òðàâíÿ 2015 ðîêó â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Ïóá-
ë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ “Êè¿âì³ñüêáóä”, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóë.Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 162, ïëîùåþ 0,6950 ãà,
ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, ïëîùåþ 0,2677 ãà, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 73 ïëîùåþ
0,24 ãà, ïðîâóë. Ñòðàòåã³÷íèé ïëîùåþ 1,9430 ãà, âóë. Åëåêòðèê³â (ï³âîñòð³â Ðèáàëü-
ñüêèé) ïëîùåþ 0,4839 ãà — äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíî-òîðãîâåëüíèõ áóä³âåëü ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ, îá’ºêòàìè ïðèäîðîæíüîãî ñåðâ³ñó, áëàãîóñòðîºì òà îçåëåíåííÿì òåðèòîð³¿.

Ïðîñèìî â³äãóêíóòèñÿ óñ³õ âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, çîêðåìà: ÏÏ “Ñìàê-Ê”, Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâÓêðà¿íè â ì. Êèºâ³, Íàö³îíàëüíèé
êîìïëåêñ “Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè”,ÄÏ “Êè¿âïàññåðâ³ñ”,TOB “ÀËÀÍÒ ²ÍÂÅÑÒ”, ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, ÏÀÒ “Òðåñò Êè¿âåëåêòðîìîíòàæ”, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³, ÊÏ “Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèº-
âà”, ÏÀÒ “Êè¿âñüêèé ð³÷êîâèé ïîðò”, ÊÏ “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ïîä³ëüñüêîãî ðà-
éîíó ì. Êèºâà”, Ïîñîëüñòâî ²ñëàìñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ²ðàí, ²ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíà
ïàì’ÿòêà-ìóçåé “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ”, TOB “999”, TOB “Êîìïàí³ÿ “ÄÐ²ÌÕÀÓÑ”, ô³çè÷í³
îñîáè: Øóòêåâè÷ Â³êòîð Àíàòîë³éîâè÷,Êºëºìáàò Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà,Ðåâåíêî Îëå-
íà Þð³¿âíà òà çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â äëÿ óçãîä-
æåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ìåæ.

Ïðè ñîá³ ìàòè äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, àáî äîâ³ðåí³ñòü (íà óïîâíîâà-
æåíó îñîáó) òà íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåí³ äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

Ïî÷àòîê ðîá³ò:

î 10.00 çà àäðåñîþ: âóë.Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî,162,ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà;
îá 11.00 çà àäðåñîþ: ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;
î 12.00 çà àäðåñîþ: ïðîâóë. Ñòðàòåã³÷íèé ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;
î 13.30 çà àäðåñîþ: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 73 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;
î 15.00 çà àäðåñîþ: âóë.Åëåêòðèê³â (ï³âîñòð³â Ðèáàëüñüêèé) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

Äîâ³äêè çà òåë. 0674875233.

Ó ðàç³ íåÿâêè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, àáî ïðè â³äñóòíîñò³ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü
â³äìîâè â³ä ïîãîäæåííÿ, ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

12 òðàâíÿ 2015 ðîêó â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Ïóáë³÷íîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ “Êè¿âì³ñüêáóä”, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ
çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, ïëîùåþ 0,3117 ãà, ïðîñï.
Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, 5 ïëîùåþ 0,6284 ãà òà áóëüâàð ²âàíà Ëåïñå, 63 ïëîùåþ
2,0769 ãà, âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 19 ïëîùåþ 0,1329 ãà,Õàðê³âñüêå øîñå, 210 ïëîùåþ
0,2314 ãà — äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
òîðãîâåëüíèõ áóä³âåëü ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, îá’ºêòàìè
ïðèäîðîæíüîãî ñåðâ³ñó, áëàãîóñòðîºì òà îçåëåíåííÿì òåðèòîð³¿.

Ïðîñèìî â³äãóêíóòèñÿ óñ³õ âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
çîêðåìà: ÒÎÂ “ÍÒÖ 10”,TOB “Íîâóñ Óêðà¿íà”, ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Ïîë³êë³í³êà
¹1 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà îôòàëüìîëîã³÷íà
ë³êàðíÿ “Öåíòð ì³êðîõ³ðóðã³¿ îêà”, Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹6,TOB “²Ñ²ÄÀ”
-IVF”(Ï²²), ÄÏ âèðîáíè÷èé òðåñò ïî åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü Õàðê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà, ÊÏ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå
àãåíòñòâî”, Ï³äïðèºìñòâî ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè “ËÓÊÎÉË-Óêðà¿íà”, ÊÏ ïî
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, AT “Óêðà¿íñüêà
àâòîìîá³ëüíà êîðïîðàö³ÿ”òà çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â
äëÿ óçãîäæåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ìåæ.

Ïðè ñîá³ ìàòè äîêóìåíòè,ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó,àáî äîâ³ðåí³ñòü (íà óïîâíîâàæåíó
îñîáó) òà íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåí³ äîêóìåíòè,ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

Ïî÷àòîê ðîá³ò:

î 10.00 çà àäðåñîþ: ïðîñï.Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà,ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà;

î 10.30 çà àäðåñîþ: ïðîñï.Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà,5 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà;

îá 11.30 çà àäðåñîþ: áóëüâàð ²âàíà Ëåïñå, 63 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;

î 14.30 çà àäðåñîþ: âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 19 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà;

î 15.30 çà àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, 210 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Äîâ³äêè çà òåë. (067)487-52-33.

Ó ðàç³ íåÿâêè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, àáî ïðè â³äñóòíîñò³ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü
â³äìîâè â³ä ïîãîäæåííÿ, ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

TOB “ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Ê” (ã³ïåðìàðêåò ¹4) çàÿâëÿº ïðî íàì³ð îòðèìàííÿ äîçâî-
ëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë
âèêèä³â äëÿ îá’ºêòà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â,Äåñíÿíñüêèé
ðàéîí, âóë. Â³ñêîçíà, 4.

TOB “ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Ê” (ã³ïåðìàðêåò ¹4) ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà îïòîâ³é òà ðîçäð³á-
í³é òîðã³âë³ áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè, à òàêîæ ³íøèìè íåïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè.

Íà ìîìåíò ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ äæåðåë óòâîðåííÿ òà âèêèä³â çàá-
ðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íà TOB “ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Ê” (ã³ïåðìàðêåò ¹4) áóëî âèÿâëåíî
41 äæåðåëî âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí.Â àòìîñôåðó âèêèäàºòüñÿ 21 çàá-
ðóäíþþ÷à ðå÷îâèíà, ñåðåä ÿêèõ îêñèäè àçîòó (ó ïåðåðàõóíêó íà ä³îêñèä àçî-
òó [NO + NÎ2] ó ê³ëüêîñò³ 0,2036 ò/ð³ê; âóãëåöþ îêñèä ó ê³ëüêîñò³ 0,1281 ò/ð³ê;
ä³îêñèä ñ³ðêè (ä³îêñèä òà òðèîêñèä) ó ïåðåðàõóíêó íà ä³îêñèä ñ³ðêè ó ê³ëüêîñ-
ò³ 0,0089 ò/ð³ê; ðå÷îâèíè ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê íåäè-
ôåðåíö³éîâàíèõ çà ñêëàäîì ÷àñòèíîê ó ê³ëüêîñò³ 0,091 ò/ð³ê. Çàãàëüíèé îá-
ñÿã çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ñòàíîâèòü 0,5970 ò/ð³ê.

Ïðîïîçèö³¿ é çàóâàæåííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ïðîñèìî íàïðàâ-
ëÿòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ äàíîãî îãîëî-
øåííÿ äî Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 29.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Ïðèìàê Îëåíó Ôåäîð³âíó
íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Æóêîâà I.A. äî Ïðèìàê Î.Ô. ïðî ïîä³ë ñï³ëüíîãî ìàé-
íà ïîäðóææÿ.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 15 ÷åðâíÿ 2015 ð. î 15.30 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç ¿¿ ó÷àñò³.

Ñóääÿ Øåâ÷óê Î.Ï.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

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

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

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

ÐÅÊËÀÌÀ
29 êâ³òíÿ 2015 ð.
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Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

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

Êè¿âñüêèé çîîëîã³÷-
íèé ïàðê çàãàëüíî-

äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ
(04116, Ïåðåìîãè

ïðîñï., 32, 277-47-69)

÷àñòèíà
öåíòðàëü-
íîãî âõîäó

Ïåðåìîãè
ïðîñï. 32

2,00 Áàíêîìàò

Ñòàíîì íà 23.03.2015

2 ðîêè 364 äí³ 785,8 1571,6

2

ÊÏ “ Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ”

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

1 ïîâåðõ
Ìàðêñà
Êàðëà, 7

ë³ò. À

127,50
ðîçì³ùåííÿ öåíòðó ì³ñöåâîãî

çâ’ÿçêó

Ñòàíîì íà ëþòèé 2015

2 ðîêè 364 äí³

61,68

13760,8823,90 
Âñüîãî: 151,40 êâ.ì

ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîðà, ÿêèé íà-
äàº ïîñëóãè ç äîñòóïó äî ²íòåðíåòó

246,72

3 1 ïîâåðõ
Ñîô³¿âñüêà,

3 ë³ò. Á
5,00

ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº
ãîòîâ³ ë³êè

Ñòàíîì íà ëþòèé 2015

2 ðîêè 364 äí³ 340,36 1701,82

4
1-4 ïîâåð-
õè, ï³äâàë

Þðè Ãíàòà,
9 ë³ò. À

55,00
ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþ-

âàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñ-
ëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà áåðåçåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 54,62 3004,22

5
1-3 ïîâåð-
õè, ï³äâàë

Ì³íñüêå
øîñå, 8,

ë³ò. À

100,00
ðîçì³ùåííÿ îðãàí³çàö³¿, ùî îðãà-
í³çîâóº äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà þíàöòâà

Ñòàíîì íà áåðåçåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³

1 ãðí íà ð³ê

1637,24181,20 
Âñüîãî: 281,20 êâ.ì

9,03

6 1 ïîâåðõ
Áóäèùàí-

ñüêà, 7,
ë³ò. À

34,00 ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³
Ñòàíîì íà áåðåçåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 

90,77

4510,5725,10 
Âñüîãî: 59,10 êâ.ì

ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñ-

ëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
56,73

7

ÊÏ “Æèòí³é ðèíîê”
(04071,

Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

ï³äâàë
Âåðõí³é
Âàë, 16

53,78 ðîçì³ùåííÿ ñàóíè
Ñòàíîì íà 31.10.2014

2 ðîêè 364 äí³

271,58

172014,42
30,02

ðîçì³ùåííÿ êàôå, ùî íå çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 

86,91



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ,òàê³ ðèñè,ÿê ñòàðàí-

í³ñòü, ðåòåëüí³ñòü, àêóðàò-

í³ñòü, ïðàêòè÷í³ñòü âàì ³ì-

ïîíóâàòèìóòüÿêíàéá³ëüøå.Ò³ëüêè íå

ïåðåòâîð³òüñÿ â ïîðèâ³ ïðàöåëþáñòâà

íà òðóäîãîë³êà,ïðèñëóõàéòåñÿ äî «ïî-

çèâíèõ» îðãàí³çìó, âêëþ÷àéòå â÷àñ-

íî àâòîñòîï äëÿ ïåðåïî÷èíêó³ íå çâà-

ëþéòå íà ñåáå ÷óæèõ îáîâ’ÿçê³â.

ÒÅËÜÖ²,äåíüñïðèÿº àêòèâ-

íèì,ïðàêòè÷íèì ä³ÿì íà ä³-

ëîâîìó òà òâîð÷îìó ôðîí-

ò³ ç ÷óäîâèì ðåçóëüòàòîì çàâäÿêè âè-

ñîêîìó îñîáèñòîìó åíåðãîïîòåíö³-

àëó. Ïðèä³ë³òü óâàãó ñïðàâàì ä³òåé,

êîõàíèõ,ïîäðóæí³ì âçàºìèíàì.Øëÿõ

äî îñîáèñòîãî ùàñòÿ ëåæèòüñàìå ÷å-

ðåç ìèëîñåðäíóòóðáîòóïðî áëèçüêèõ.

ÁËÈÇÍßÒÀÌâ³äâåäåíî ðîëü

ïðèáèðàëüíèêà: ÷åïóð³òü

íàâêîëèøí³é ïðîñò³ð, î÷è-

ùàþ÷è ñâîþ ñóâåðåííóòåðèòîð³þ—

âè íàâîäèòå ëàä ó äóø³.Òîæ êîëè õî-

÷åòüñÿ ìèòè,äðà¿òè—öå çíàê,ùî âñå-

ðåäèí³ íàêîïè÷èëîñÿ ÷èìàëî íåãà-

òèâíèõ åìîö³é... Ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íî¿

ðîáîòè âè ¿õ ñïîïåëÿºòå.

ÐÀÊÈ, â³çüì³òüÿçèê,ùî ð³æå,

ÿê áðèòâà,íà ãàïëèê,áî ìî-

æåòå ñòàòè æåðòâîþ êðèòè÷-

íèõâèñëîâëþâàíü(òî ñïîêóñà òåìíèõ

ñèë).Îòî÷åííÿ âàñ íå çðîçóì³º,îáðàçèòü-

ñÿ...Âò³ì,âè òåæ íå ñâÿò³ ³ ìàºòå âàäè.

ËÅÂÈ,ìåðêàíòèëüíîñò³—çàñü

(òî â³ä ñàòàíè)! Ãðîø³ ìîæóòü

ñòàòè ÿáëóêîì ðîçáðàòóì³æ

âàìè ³ äðóçÿìè,êîõàíèìè...Õî÷åòå ðîç-

áàãàò³òè — «çàïðÿãàéòåñÿ» ³ íàïîëåã-

ëèâî òÿãí³òüòðóäîâîãî âîçà...

Ä²ÂÈ,äîâêîëà âàñ áàð’ºð ïå-

ðåøêîä,ñòâîðåíèé ³ç ÷èº¿ñü

íåäáàëîñò³, íå÷åñíîñò³, ìà-

ëîãðàìîòíîñò³,ëåäàðñòâà,òîìóóòðè-

ìàéòåñÿ ñòðèáàòè âãîðó ÷åðåç íüîãî,

à çðîá³òü ùîñü íà êøòàëò ï³äêîïó.

ÒÅÐÅÇÈ, â³ä³éä³òü ó ï³äï³ë-

ëÿ ³ ïåðåêëþ÷³òüñÿ íà ïàð-

òèçàíñüêèé ðèòì áóòòÿ.Çà-

äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè ñë³ä âèêîðèñ-

òîâóâàòè ÿê ÿâí³, òàê ³ òàºìí³, îá-

õ³äí³, íåîðäèíàðí³ øëÿõè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ âàðòî îïàíî-

âóâàòè àìïëóà íàä³éíîãî

äðóãà,ç ÿêèì ìîæíà íå ëè-

øå ïîòåðåâåíèòè é «ïîãàíÿòè ïîâ³ò-

ðÿ», à ùå ðîáèòè âåëèê³ ä³ëà. ..

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ íèí³ íå äî ðîç-

âàã — òðóäîâà äîëÿ çàêëè-

êàº äî ñóìë³ííîãî âèêîíàí-

íÿ ïðîôåñ³éíèõ çîáîâ’ÿçàíü.Âàñ ìî-

æå âèêëèêàòè íà êèëèì êåð³âíèö-

òâî ³ çàâäàòè ïðî÷óõàíêè, àëå íå çà

ïîìèëêè, à ÷åðåç êîíêóðåíò³â, ÿê³

âñòðîìëÿþòü ïàëèö³ â êîëåñà.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,÷³òê³ñòüìèñëåííÿ,

êîíêðåòí³ñòü ä³é,ðàö³îíàëü-

íå ÷óòòÿ óâñüîìóïîðÿòóº âàñ

â³ä ïîðàçîê ³ ï³äíåñå íà ï’ºäåñòàë ïî-

øàíè.Ç ïóñòîáðåõàìè ë³ïøå ñïðàâ íå ìà-

òè,áî òî ìàðíà òðàòà ñèë ³ íåðâ³â—âà-

ø³ íàñòàâëÿííÿ ¿ì ÿê ç ãóñêè âîäà.

ÂÎÄÎË²̄ ,â ïîâ³òð³ âèòàº äóõåêñ-

òðèìó,òîæ ïðèãîòóéòåñÿ äî ðè-

çèêîâèõñèòóàö³é,äå ñë³ä âêëþ-

÷àòè àíàë³òè÷íèé ðîçóì,àáè íå ïîòðàïè-

òè â ïàñòêó—íàïðèêëàä,³ç ñóìí³âíèìè ³í-

âåñòèö³éíèìè ïðîåêòàìè,êðåäèòàìè...

ÐÈÁÈ íàëàøòîâàí³ íà ïðàê-

òè÷íóõâèëþ,ãîòîâ³ âîþâàòè

çà ìàòåð³àëüí³ áëàãà,àëå ¿õ-

í³ ñóïðîòèâíèêè äàëåê³ â³ä ïîðÿäíîñò³

é ïåðåáóâàþòü â îìàíëèâèõ òåíåòàõ

ñèë ï³òüìè,òîæ êàø³ ç íèìè íå çâàðèø,

íàâ³òü ïîñòóïèâøèñü ³íòåðåñàìè é ï³-

øîâøè íà êîìïðîì³ñ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +15
Àòì. òèñê: 742 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 61 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 741 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +14o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 70 %

ãîðîñêîï

29 êâ³òíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 29 êâ³òíÿ

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 40979
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29 êâ³òíÿ 2015 ð.

¹61(4657)
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Âñåñâ³òí³é äåíü òàíöþ
1770 — ï³ä ÷àñ ñâîãî ïåðøîãî êðó-

ãîñâ³òíüîãî ïëàâàííÿ àíãë³éñüêèé

êàï³òàí Äæåéìñ Êóê óïåðøå âèñà-

äèâñÿ â Àâñòðàë³¿. Íà áåðåç³ çàòî-

êè, ó âîäàõ ÿêîãî çóïèíèâñÿ «²íäå-

âîð», åêñïåäèö³¿ âäàëîñÿ çíàéòè

áàãàòî íåâ³äîìèõ ðàí³øå âèä³â ðîñ-

ëèí,òîìó Êóê íàçâàâ öþ çàòîêó Áî-

òàí³÷íîþ.Äàë³ Êóê ïîïðÿìóâàâ íà

ï³âí³÷íèé çàõ³ä óçäîâæ ñõ³äíîãî

óçáåðåææÿ Àâñòðàë³¿.

1918—÷åðåç äåíü ï³ñëÿ áëîêóâàí-

íÿ ðîáîòè Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, íà

Õë³áîðîáñüêîìó êîíãðåñ³,ùî â³äáóâ-

ñÿ ó Êèºâ³ çà ó÷àñòþ 8-ìè òèñÿ÷ äå-

ëåãàò³â, ãåòüìàíîì Óêðà¿íè áóâ îá-

ðàíèé ãåíåðàë Ïàâëî Ñêîðîïàä-

ñüêèé.×åðåç äâà äí³ â³í âèäàâ «Ãðà-

ìîòó äî âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðî-

äó», çã³äíî ç ÿêîþ ðîçïóñêàëèñü

Ìàëà ³ Öåíòðàëüíà Ðàäè, ì³í³ñòåð-

ñòâà ³ çåìåëüí³ êîì³òåòè ÓÍÐ. Á³ëü-

ø³ñòü ïàðò³é òà â³éñüêîâèõ ÷àñòèí

çàéíÿëè íåéòðàëüíó ïîçèö³þ äî

ãåòüìàíö³â, òîìó ïåðåâîðîò ñòàâñÿ

ïðàêòè÷íî áåç ïîñòð³ë³â ³ êðîâ³.

1990 — ó Êèºâ³ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ

ïðî ðîçïóñê Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñèí-

ñüêî¿ Ãðóïè ³ ñòâîðåííÿ íà ¿¿ îñíî-

â³ Óêðà¿íñüêî¿ Ðåñïóáë³êàíñüêî¿

ïàðò³¿.

1992 — íàö³îíàëüíà çá³ðíà Óêðà-

¿íè ç ôóòáîëó ïðîâåëà ñâ³é ïåð-

øèé ìàò÷ â Óæãîðîä³ ïðîòè çá³ð-

íî¿ Óãîðùèíè, â ÿêîìó ïîñòóïèëà-

ñÿ ç ðàõóíêîì 1:3, ºäèíèé ó öüîìó

ìàò÷³ ãîë ãîñïîäàð³â çàáèâ ²âàí

Ãåöêî, ñòàâøè ïåðøèì áîìáàðäè-

ðîì çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Öåé äåíü â³ä-

çíà÷àºòüñÿ ÿê Âñåóêðà¿íñüêèé Äåíü

ôóòáîëó.

ÍÀ ÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ êîì³ñ³ÿ ç
ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ
çâ’ÿçê³â óõâàëèëà ïðîåêò ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè ïðî ïðèñâîºííÿ Ñâÿòî-
ñëàâó Âàêàð÷óêó, â³äîìîìó ñï³âàêó,
ë³äåðó ðîê-ãðóïè «Îêåàí Åëüçè»
çâàííÿ Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà
ì³ñòà Êèºâà. Öå çâàííÿ ïëàíóºòüñÿ
ïðèñâî¿òè ìèòöþ çà âàãîìèé âíå-
ñîê ó ðîçâèòîê êóëüòóðè, ãàðíèé
ïðèêëàä äëÿ ìîëîä³, çà ðîçâèòîê
îñâ³òè òà íàóêè. Ñâÿòîñëàâ Âàêàð-

÷óê çàñíóâàâ áëàãîä³éíèé ôîíä
«Ëþäè Ìàéáóòíüîãî», ÿêèé çàéìà-
ºòüñÿ âò³ëåííÿì íàéâàæëèâ³øèõ
ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ.

«Ùå â ÷åðâí³ ìèíóëîãî ðîêó
öå ïèòàííÿ ðîçãëÿäàëîñÿ êîì³-
ñ³ºþ ç ïèòàíü êóëüòóðè. Ïðîòå
ïðèñâîºííÿ öüîãî çâàííÿ ïðè-
óðî÷óºòüñÿ äî Äíÿ Êèºâà. Òîìó
áóëî âèð³øåíî ïåðåíåñòè ðîçãëÿä
êëîïîòàííÿ áëèæ÷å äî âèçíà÷íî¿
äàòè»,— ðîçïîâ³â Ïàâëî Áðèãè-
íåöü, ÷ëåí Ïîñòiéíî¿ êîìiñi¿ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òó-
ðèçìó.

Éîãî êîëåãà ßðîñëàâ Ä³äåíêî çà-
çíà÷èâ, ùî ïàí Ñâÿòîñëàâ çðîáèâ
äóæå áàãàòî äëÿ óêðà¿íñüêîãî ðîêó.
«Äóìàþ,í³õòî íå áóäå ïðîòè íàäàí-
íÿ ñï³âàêó ïî÷åñíîãî çâàííÿ»,—çà-
çíà÷èâ â³í.

Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ,ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æ-
íàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ï³äòðèìàëà ð³-
øåííÿ. Îñîáëèâî äîðå÷íèì ñòàíå
ïðèóðî÷åííÿ öüîãî çâàííÿ äî ñî-
ðîêàð³÷÷ÿ ñï³âàêà, ÿêèé íàðîäèâñÿ
14 òðàâíÿ 1975 ðîêó.

Äåïóòàò Êè¿âðàäè, ë³äåð ïàðò³¿
«Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êèºâà» Îëåê-
ñàíäð Ïàáàòçàïðîïîíóâàâ çâåðíóòèñü
äî ì³ñöåâî¿ âëàäè ì³ñòà Ëüâîâà ç ïðî-
ïîçèö³ºþ ïðèñâî¿òè Ñâÿòîñëàâó Âà-
êàð÷óêó òàêîæ çâàííÿ Ïî÷åñíîãî ãðî-
ìàäÿíèíà ì³ñòà Ëüâîâà �

Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê ñòàíå 
ïî÷åñíèì ãðîìàäÿíèíîì Êèºâà

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»
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