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Íà ë³ôòè äîäàäóòü 60 ìëí ãðí
� Êè¿âðàäà ãîòóº ÷åðãîâ³ çì³íè äî áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñîöåêîíîìðîçâèòêó

Ó ñòîëèö³ 
â³äáóäóòüñÿ 
Ðèòóàëè Ïàì’ÿò³,
ñâÿòêîâ³ çóñòð³÷³ 
ç âåòåðàíàìè

Êè¿â ãîòóºòüñÿ â³äçíà÷èòè 70-òó ð³÷-

íèöþ Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì ó

ªâðîï³, Äåíü ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåí-

íÿ, Äåíü Ïåðåìîãè òà 70-òó ð³÷íè-

ö³ çàâåðøåííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-

íè. Òàê, ó÷îðà â êîíôåðåíö-çàë³

¹ 1 Ì³æíàðîäíîãî âèñòàâêîâîãî

öåíòðó (ïðîñï. Áðîâàðñüêèé, 15)

â³äáóëàñÿ ñâÿòêîâà çóñòð³÷ êåð³â-

íèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ ç ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ ä³é

Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïðåä-

ñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-

ö³é âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ Êè-

ºâà. Ñüîãîäí³ â Ïóù³-Âîäèö³ (âóë.

×åðâîíîôëîòñüêà, 26) ïðèâ³òàþòü

âåòåðàí³â â³éíè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü

íà ë³êóâàíí³ ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-

ìó êë³í³÷íîìó øïèòàë³ ³íâàë³ä³â

Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Íà 9 òðàâíÿ,îð³ºíòîâíî îá 11.00,

çàïëàíîâàíî Ðèòóàë Ïàì’ÿò³ ç ïîêëà-

äàííÿì êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìî-

ãî ñîëäàòà ó ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè.

Òàê ñàìî óðî÷èñò³ çàõîäè â³äáó-

äóòüñÿ é ó âñ³õ 10-òè ðàéîíàõ ñòîëè-

ö³.

Ó öåíòð³ ñòîëèö³ òàêîæ 9 òðàâ-

íÿ î 9.00 ïðîéäå Ðèòóàë Ïàì’ÿò³ 

çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ì³ñòà òà

Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó, âåòåðà-

í³â â³éíè òà ïðàö³, ïðåäñòàâíèê³â

òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â, ãðîìàäñüêî-

ñò³, â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, øêîëÿð³â

ç ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíè-

êà Ãåðîÿì-òàíê³ñòàì — âèçâîëèòå-

ëÿì Êèºâà òà äî Ñòåëè Ïåðåìîãè.

Êè¿â ïîâåðòàºòüñÿ 
äî çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿
òðàäèö³¿ âøàíóâàííÿ
æåðòâ â³éíè

Êè¿â ïîâåðòàºòüñÿ äî çàãàëüíîºâ-

ðîïåéñüêî¿ òðàäèö³¿ âøàíóâàííÿ

æåðòâ â³éíè ³ç âèêîðèñòàííÿì ÷åð-

âîíèõ ìàê³â ÿê ñèìâîëó ïàì’ÿò³. Ïðî

öå ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ï³ä ÷àñ

ôëåø-ìîáó «Ìàêè ïàì’ÿò³», ÿêèé

â³äáóâñÿ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíî-

ñò³ — ñîòí³ ìîëîäèõ óêðà¿íö³â ç ÷åð-

âîíèìè òà ÷îðíèìè ïîâ³òðÿíèìè

êóëüêàìè â ðóêàõ ñôîðìóâàëè êâ³ò-

êó ìàêó.

«Êè¿âñüêà âëàäà ï³äòðèìàëà ³í³-

ö³àòèâó Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íà-

ö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ùîäî çàïî÷àòêó-

âàííÿ íîâî¿ òðàäèö³¿ âøàíóâàííÿ âå-

òåðàí³â òà âñ³õ òèõ,õòî çàãèíóâ ï³ä ÷àñ

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà áîéîâèõ ä³é,

ùî, íà ïðåâåëèêèé æàëü, â³äáóâàþ-

òüñÿ ³ ñüîãîäí³. Ñïîä³âàþñÿ, ç êîæ-

íèì ðîêîì áóäå âñå á³ëüøå ïðèõèëü-

íèê³â òðàäèö³¿ âèêîðèñòàííÿ êâ³òêè

ìàêó ÿê ñèìâîëó øàíè òà ïàì’ÿò³ íà-

ïåðåäîäí³ Äíÿ ïåðåìîãè íàä íàöèç-

ìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³»,—çàóâà-

æèëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

ÍÀ ÎÑÒÀÍÍÜÎÌÓ çàñ³äàíí³ áþ-
äæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ðîçãëÿ-
íóëè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ÷åðãîâ³
çì³íè äî áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Çá³ëüøóºòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ ö³ëî-
ãî ïåðåë³êó ñòàòåé. ² òðåáà çàçíà÷è-
òè, ùî äëÿ äåïóòàò³â öå äåùî íå-
çâè÷íî. Ðàí³øå âèòðàòè óð³çàëèñü.
Àëå âæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïîñï³ëü ³äå
ïåðåâèêîíàííÿ ïëàíîâèõ ïîêàç-
íèê³â áþäæåòó.² öå äîçâîëèëî çá³ëü-
øèòè àñèãíóâàííÿ. Íà çàõîäè Ïðî-
ãðàìè ñîöåêîíîìðîçâèòêó äîäà-
äóòü 732,7 ìëí ãðí. «Â ïåðøó ÷åð-
ãó, öå îá’ºêòè äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Öå òàêîæ æèò-
ëîâå ãîñïîäàðñòâî, ³íæåíåðí³ ìå-
ðåæ³. Éäåòüñÿ ³ ïðî ô³íàíñóâàííÿ
îá’ºêò³â, ïî ÿêèõ ìè ï³ä ÷àñ ïðèé-
íÿòòÿ ïðîãðàìè êàçàëè, ùî áóäå-
ìî çá³ëüøóâàòè ô³íàíñóâàííÿ, îñ-

ê³ëüêè ïî÷àòêîâî íà
íèõ çàêëàäàëàñÿ íå-
ïîâíà ñóìà â³äïî-
â³äíî äî ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿»,— ïîÿñ-
íèâ äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

Ãðîøåé äîäàäóòü ïî äîðîæíüî-
òðàíñïîðòí³é ³íôðàñòðóêòóð³ —
105 ìëí ãðí íà îíîâëåííÿ ïàðêó
òðàìâà¿â, 50 ìëí ãðí íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè, íà
âñòàíîâëåííÿ ñâ³òëîôîðíèõ îá’ºê-
ò³â — 5 ìëí ãðí, îáëàøòóþòü òàêîæ
«ëåæà÷³ ïîë³öåéñüê³» (200 çàÿâîê
á³ëÿ øê³ë ³ ñàäî÷ê³â). Íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ Ïîøòîâî¿ ïëîù³ äîäà-
äóòü 20 ìëí ãðí. Íà òåõí³êó ÊÊ «Êè-
¿âàâòîäîð» — 60 ìëí ãðí. Ïî Ïî-
ä³ëüñüêîìó ìîñòîâîìó ïåðåõîäó —
32,2 ìëí ãðí ÿê êîìïåíñàö³þ çà
â³äñåëåííÿ ñàäîâîä³â. Ïî êàïðå-
ìîíòó. Íà ðåìîíò ì³æêâàðòàëüíèõ
ïðî¿çä³â òà âíóòð³øíüî-äâîðîâèõ
òåðèòîð³é — 150 ìëí. Êàï³òàëüíèé
ðåìîíò áóëüâàðó Øåâ÷åíêà — 55
ìëí ãðí, êàïðåìîíò Ïëîù³ Ïåðåìî-
ãè — 8,5 ìëí ãðí. Ðåìîíò ³ îñâ³ò-
ëåííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é —
10 ìëí ãðí. Êàï³òàëüíèé ðåìîíò
æèòëîâîãî ôîíäó — ï³ä’¿çäè, äèò-
ìàéäàí÷èêè òîùî — 50 ìëí. Íà çà-
ì³íó òà ðåêîíñòðóêö³þ ë³ôò³â äîäà-
äóòü 60 ìëí. Íà ö³ ãðîø³ ñèòóàö³þ

ç ï³äéîìíèêàìè îá³öÿþòü ïîêðà-
ùèòè ó 84-õ áóäèíêàõ ì³ñòà. Äëÿ
ïðèäáàííÿ ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè
«Êè¿âçåëåíáóäó» âèä³ëÿòü 10 ìëí
ãðí. Ùå 10 ìëí äîäàäóòü íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïàðê³â òà ñêâåð³â. Äîêè-
íóòü êîøò³â íà ðîáîòè ïî ö³ëîìó
ïåðåë³êó øê³ë òà äèòñàäê³â.

Ïðèºìíî, ùî äåïóòàòè íå ëè-
øèëèñÿ áàéäóæèìè äî ïðîáëåì
íàéâðàçëèâ³øèõ ìåøêàíö³â Êè-
ºâà òà çá³ëüøèëè íà 3 ìëí ãðí âè-
äàòêè íà ñîö³àëüí³ çàêëàäè. Öå 12
îá’ºêò³â, ñåðåä ÿêèõ ãåð³àòðè÷íèé
ïàíñ³îíàò, ïàíñ³îíàò âåòåðàí³â
ïðàö³, â³éíè, ê³ëüêà ïñèõ³÷íî-íå-
âðîëîã³÷íèõ ³íòåðíàò³â. Ô³íàíñó-
âàííÿ öèõ çàêëàä³â âñ³ ðîêè áóëî
íå íàäòî ùåäðèì, â ðåçóëüòàò³ íà-
êîïè÷èëîñÿ ÷èìàëî ïðîáëåì: äåñü
â àâàð³éíîìó ñòàí³ ïðèì³ùåííÿ,
äåñü êëîï³ò ç âîäîïîñòà÷àííÿì òà
â³äâåäåííÿì,äåñü ïðîáëåìè ç åëåê-
òðîïðîâîäêîþ, ïðîò³êàþòü äàõè
òîùî. «Áàãàòî ðå÷åé â öèõ ñïîðó-
äàõ çíàõîäÿòüñÿ ó êðèòè÷íîìó ñòà-
í³. ² ìè ïîïðîñèëè ãðîøåé íà íå-
â³äêëàäí³ çàõîäè. ßê ì³í³ìóì, ìó-
ñèìî âèêîíàòè âèìîãè ïîæåæíè-
ê³â ³ ñàíñòàíö³¿. Õî÷ó â³ä ùèðîãî
ñåðöÿ ïîäÿêóâàòè ÷ëåíàì áþäæåò-
íî¿ êîì³ñ³¿, ùî ï³äòðèìàëè çá³ëü-
øåííÿ âèäàòê³â. Ìè çìîæåìî ïðî-
âåñòè ðåìîíòè, óòåïëåííÿ òîùî â
çàêëàäàõ äëÿ ñàìîòí³õ ëþäåé ïî-
õèëîãî â³êó, ³íâàë³ä³â. Àäæå ïðî

öèõ ëþäåé á³ëüøå
ï³êëóâàòèñÿ í³êîìó,
ò³ëüêè íàì»,— ñêà-
çàâ äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè
Þð³é Êðèêóíîâ.

Êîðèãóâàííÿ ïî áþäæåòó íå
òàê³ ñóòòºâ³, ÿê ïî ïðîãðàì³. ßê
ïî³íôîðìóâàâ äèðåêòîð Äåïàð-
òàìåíòó ô³íàíñ³â Âîëîäèìèð
Ðåï³ê, ïëàíóºòüñÿ
äîäàòêîâî ñïðÿìó-
âàòè êîøòè íà ïî-
ãàøåííÿ êðåäèòîð-
ñüêî¿ çàáîðãîâàíî-
ñò³: 41 ìëí ãðí ïî
çàãàëüíîìó ôîíäó,
6,5 ìëí ãðí ïî ñïåö³àëüíîìó. Ùå
140 ìëí ãðí äîäàäóòü íà ìåäèêà-
ìåíòè. Çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà
öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî íà ë³êè
ââåëè 7 % ÏÄÂ, ïëþñ ÷àñòèíà ìå-
äèêàìåíò³â ³ìïîðòí³ ³ ïîäîðîæ-
÷àëè ÷åðåç êóðñ ãðèâí³. Íà ³íñó-
ë³í äîäàëè 8,4 ìëí ãðí. Ãåìîä³à-
ë³ç — 44 ìëí ãðí. Ä³àãíîñòèêà òó-
áåðêóëüîçó — 2 ìëí ãðí. Ë³êóâàí-
íÿ õâîðèõ íà ãåìîô³ë³þ — 10 ìëí
ãðí, íà ë³êóâàííÿ îíêîõâîðèõ ä³-
òåé — 15,6 ìëí ãðí, õâîðèõ íà ôå-
í³ëêåòîíóð³þ — 5,3 ìëí ãðí, ïðè-
äáàííÿ ïðîòåç³â — 5 ìëí ãðí,
50 ìëí — íà ë³êè çàãàëüíîãî âè-
êîðèñòàííÿ äëÿ âñ³õ ìåäçàêëàä³â
ì³ñòà. 30 ìëí ãðí äîäàäóòü íà ë³-
êè ïî ï³ëüãîâèõ ðåöåïòàõ äëÿ êè-
ÿí. Ñò³ëüêè æ âèä³ëÿòü äîäàòêî-
âî íà õàð÷óâàííÿ â ë³êóâàëüíèõ
óñòàíîâàõ.

Äî ðå÷³, õàð÷óâàòè áóäóòü áåç-
êîøòîâíî ó÷í³â 5-11-õ êëàñ³â ä³-
òåé ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. Íà öå âèä³ëÿòü
7,8 ìëí ãðí. Ùå 2 ìëí ãðí çàêëàäóòü
íà îçäîðîâëåííÿ ä³òåé çàãèáëèõ
á³éö³â. Ïðîïîíóâàëàñÿ ñóìà â 
4 ìëí ãðí, àëå ïîêè ñïèñîê óòî÷-
íþºòüñÿ. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè,
íàï³âñèðîòàìè â ñòîëèö³ ñòàëè 
63 äèòèíè çàãèáëèõ ãåðî¿â �

Ë³ôòè, äîðîãè, ïàðêè òà ñêâåðè — çá³ëüøèòè âèäàò-
êè íà âïîðÿäêóâàííÿ öèõ òà ³íøèõ îá’ºêò³â ïëàíóº
Êè¿âðàäà. Íà çàñ³äàíí³ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ï³äòðè-
ìàëè çì³íè äî áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ïî îñòàíí³é çá³ëüøåííÿ
àñèãíóâàíü íà 732,7 ìëí ãðí. Íà ìåäèêàìåíòè äëÿ
êèÿí äîäàäóòü 140 ìëí ãðí.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Íà çàì³íó òà ðåêîíñòðóêö³þ ë³ôò³â äîäàäóòü 60 ìëí ãðí. Íà ö³ ãðîø³ ñèòóàö³þ ç ï³äéîìíèêàìè îá³öÿþòü ïîêðàùèòè ó 84-òè áóäèíêàõ ì³ñòà
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових 
гарантій учасникам антитерористичної операції та членам 

їх сімей»
Рішення Київської міської ради № 319/1184 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 24, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої
статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 22 Закону Укра$
їни «Про загальну середню освіту», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,  з метою забезпечення
додаткових заходів щодо соціального захисту киян — учасників антитерористичної операції та членів сімей
загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, Київська міська ра$
да

ВИРІШИЛА:

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

від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271�«Про�надан-

ня�додат�ових��арантій��часни�ам�антитерорис-

тичної�операції�та�членам�їх�сімей»�та�і�зміни:

1.1.�Після�п�н�т��5�доповнити�новими�п�н�-

тами�6 —�9�та�о�о�зміст�:

«6.�Встановити,�що��ияни —��часни�и�анти-

терористичної�операції�та�члени�сімей�за�иб-

лих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�про-

веденні�антитерористичної�операції,�мають

право�на�першочер�ове�влашт�вання�дітей�до

дош�ільних�навчальних�за�ладів��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

на�підставі�заяви�одно�о�з�бать�ів�або�осіб,�я�і

їх�замінюють,�до�я�ої�додається:

— �опія�довід�и,�виданої�за�формою,�визна-

ченою�Поряд�ом�надання�стат�с���часни�а�бо-

йових�дій�особам,�я�і�захищали�незалежність,

с�веренітет�та�територіальн��цілісність�У�ра-

їни�і�брали�безпосередню��часть�в�антитеро-

ристичній�операції,�забезпеченні�її�проведен-

ня,�затвердженим�постановою�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни�від�20�серпня�2014�ро���№ 413,�а

для�осіб,�я�і�переб�вають�в�зоні�проведення

антитерористичної�операції,—�до��менти�про

безпосереднє�зал�чення�до�ви�онання�завдань

антитерористичної�операції�в�районах�її�про-

ведення,�направлення�(приб�ття)���відряджен-

ня�до�районів�проведення�антитерористичної

операції,�їх�переб�вання�в�та�их�районах�з�ме-

тою�ви�онання�завдань�із�захист��незалежно-

сті,�с�веренітет��та�територіальної�цілісності

У�раїни�шляхом�безпосередньої��часті�в�анти-

терористичній�операції,�забезпеченні�її�прове-

дення�(витя�и�з�на�азів,�дире�тив,�розпоря-

джень,�посвідчень�про�відрядження,�оператив-

них�завдань,�ж�рналів�бойових�дій,�бойових

донесень,�дисло�ацій,��ни��нарядів,��рафі�ів

несення�сл�жби,�звітів,�зведень,�донесень,�ма-

теріалів�спеціальних�(сл�жбових)�розслід�вань

за�фа�тами�отримання�поранень,�а�та�ож�інші

офіційні�до��менти,�видані�державними�ор�а-

нами,�що�містять�достатні�до�ази�про�безпо-

середню��часть�особи���ви�онанні�завдань�ан-

титерористичної�операції���районах�її�прове-

дення).

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

ністраціям�за�рах�но���оштів�бюджет��міста

Києва�передбачити�додат�ов��піль���щодо�бать-

�івсь�ої�плати�за�харч�вання�дітей��иян —��час-

ни�ів�антитерористичної�операції�та�дітей�із�сі-

мей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть

в�проведенні�антитерористичної�операції,���до-

ш�ільних�навчальних�за�ладах,�заснованих�на

�ом�нальній�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

8.�Встановити,�що�харч�вання��чнів�5 —�11

�ласів�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів,

заснованих�на��ом�нальній�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва,�із�числа�дітей�із

сімей��иян —��часни�ів�антитерористичної�опе-

рації�та�дітей�із�сімей�за�иблих�(померлих)��и-

ян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антитеро-

ристичної�операції,�здійснюється�без�оштов-

но.

9.�Взяти�до�відома,�що�підставою�для�надан-

ня�додат�ової�піль�и�щодо�бать�івсь�ої�плати

за�харч�вання�дітей��иян —��часни�ів�антите-

рористичної�операції�та�дітей�із�сімей�за�иб-

лих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�про-

веденні�антитерористичної�операції,���дош�іль-

них�навчальних�за�ладах,�заснованих�на��ом�-

нальній�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�забезпечення�без�оштовним�хар-

ч�ванням��чнів�5 —�11��ласів�за�альноосвітніх

навчальних�за�ладів,�заснованих�на��ом�наль-

ній�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�із�числа�дітей�із�сімей��иян —��часни�ів

антитерористичної�операції�та�дітей�із�сімей

за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в

проведенні�антитерористичної�операції,�є�пись-

мова�заява�одно�о�з�бать�ів�або�осіб,�що�їх�за-

мінюють,�до�я�ої�додаються:

— �опія�рішення�про�призначення�опі��ном

(пі�л�вальни�ом)�(для�осіб,�я�і�замінюють�бать-

�ів);

— �опія�довід�и,�виданої�за�формою,�визна-

ченою�Поряд�ом�надання�стат�с���часни�а�бо-

йових�дій�особам,�я�і�захищали�незалежність,

с�веренітет�та�територіальн��цілісність�У�ра-

їни�і�брали�безпосередню��часть�в�антитеро-

ристичній�операції,�забезпеченні�її�проведен-

ня,�затвердженим�постановою�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни�від�20�серпня�2014�ро���№ 413,�а

для�осіб,�я�і�переб�вають�в�зоні�проведення

антитерористичної�операції,—�до��менти�про

безпосереднє�зал�чення�до�ви�онання�завдань

антитерористичної�операції�в�районах�її�про-

ведення,�направлення�(приб�ття)���відряджен-

ня�до�районів�проведення�антитерористичної

операції,�їх�переб�вання�в�та�их�районах�з�ме-

тою�ви�онання�завдань�із�захист��незалежно-

сті,�с�веренітет��та�територіальної�цілісності

У�раїни�шляхом�безпосередньої��часті�в�анти-

терористичній�операції,�забезпеченні�її�прове-

дення�(витя�и�з�на�азів,�дире�тив,�розпоря-

джень,�посвідчень�про�відрядження,�оператив-

них�завдань,�ж�рналів�бойових�дій,�бойових

донесень,�дисло�ацій,��ни��нарядів,��рафі�ів

несення�сл�жби,�звітів,�зведень,�донесень,�ма-

теріалів�спеціальних�(сл�жбових)�розслід�вань

за�фа�тами�отримання�поранень,�а�та�ож�інші

офіційні�до��менти,�видані�державними�ор�а-

нами,�що�містять�достатні�до�ази�про�безпо-

середню��часть�особи���ви�онанні�завдань�ан-

титерористичної�операції���районах�її�прове-

дення).».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�6 —�8�вважати�п�н�-

тами�10 —�12.

1.2.�П�н�т�10�рішення�доповнити�підп�н�та-

ми�10.7�та�10.8�та�о�о�зміст�:

«10.7.�Забезпечити�ор�анізацію�без�оштов-

но�о�харч�вання�за�рах�но���оштів�бюджет�

міста�Києва��чнів�5 —�11��ласів�за�альноосвіт-

ніх�навчальних�за�ладів,�заснованих�на��ом�-

нальній�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�із�числа�дітей�із�сімей��иян —��час-

ни�ів�антитерористичної�операції�та�дітей�із�сі-

мей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть

в�проведенні�антитерористичної�операції.

10.8.�Забезпечити�безоплатне�поховання��и-

ян —��часни�ів�антитерористичної�операції,�за-

�иблих�(померлих)�під�час�проведення�антите-

рористичної�операції,�на�я�их�не�поширюєть-

ся�дія�статті�14�За�он��У�раїни�«Про�похован-

ня�та�похоронн��справ�».»

2.�Внести�до�Поряд���надання�допомо�и��и-

янам —��часни�ам�антитерористичної�опера-

ції�та�сім’ям��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�прове-

дення�антитерористичної�операції,�затвердже-

но�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09

жовтня�2014�ро���№ 271/271�(��реда�ції�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09��р�дня�2014

ро���№ 525/525),�та�і�зміни:

2.1.�Підп�н�т�2.4�п�н�т��2�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«2.4.�Відш�од�вання��оштів�на�с�ладне�про-

тез�вання,�ендопротез�вання�та�протез�ван-

ня�о�а��иян,�інвалідність�я�их�пов’язана�з��час-

тю�в�антитерористичній�операції�(далі —�ви-

трати�на�с�ладне�протез�вання).»

2.2.�У�п�н�тах�4�та�5�слова�та�цифри�«��2014

році»�ви�лючити.

2.3.�Абзац�2�п�н�т��4�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«�— �иянам-�часни�ам�антитерористичної

операції�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаються

�опії�паспорта,�довід�и�про�присвоєння�іденти-

фі�аційно�о�номера�та��опії�відповідних�дові-

до�,�виданих�за�формою,�визначеною�Поряд-

�ом�надання�стат�с���часни�а�бойових�дій�осо-

бам,�я�і�захищали�незалежність,�с�веренітет

та�територіальн��цілісність�У�раїни�і�брали�без-

посередню��часть�в�антитерористичній�опера-

ції,�забезпеченні�її�проведення,�затвердженим

постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�20�серп-

ня�2014�ро���№ 413,�а�для�осіб,�я�і�переб�ва-

ють�в�зоні�проведення�антитерористичної�опе-

рації,—�до��менти�про�безпосереднє�зал�чен-

ня�до�ви�онання�завдань�антитерористичної

операції�в�районах�її�проведення,�направлен-

ня�(приб�ття)���відрядження�до�районів�про-

ведення�антитерористичної�операції,�їх�переб�-

вання�в�та�их�районах�з�метою�ви�онання�зав-

дань�із�захист��незалежності,�с�веренітет��та

територіальної�цілісності�У�раїни�шляхом�без-

посередньої��часті�в�антитерористичній�опе-

рації,�забезпеченні�її�проведення�(витя�и�з�на-

�азів,�дире�тив,�розпоряджень,�посвідчень�про

відрядження,�оперативних�завдань,�ж�рналів

бойових�дій,�бойових�донесень,�дисло�ацій,

�ни��нарядів,��рафі�ів�несення�сл�жби,�звітів,

зведень,�донесень,�матеріалів�спеціальних

(сл�жбових)�розслід�вань�за�фа�тами�отри-

мання�поранень,�а�та�ож�інші�офіційні�до��-

менти,�видані�державними�ор�анами,�що�міс-

тять�достатні�до�ази�про�безпосередню��часть

особи���ви�онанні�завдань�антитерористичної

операції���районах�її�проведення)�(далі —�до-

��менти,�я�і�підтвердж�ють��часть�в�антитеро-

ристичній�операції)».

2.4.�Абзац�2�п�н�т��7�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«Кошти�підприємствам,�я�і�здійснювали�с�лад-

не�протез�вання�в�У�раїні��иянам,�інвалідність

я�их�пов’язана�з��частю�в�антитерористичній�опе-

рації,�відш�одов�ються�з��рах�ванням�Гранич-

них�цін�на�технічні�та�інші�засоби�реабілітації

для�інвалідів,�дітей-інвалідів�та�інших�о�ремих

�ате�орій�населення�на�2015�рі�,�затвердже-

них�на�азом�Міністерства�соціальної�політи�и

У�раїни�від�15�січня�2015�ро���№ 20,�зареєс-

трованих���Міністерстві�юстиції�У�раїни�27�січ-

ня�2015�ро���за�№ 86/26531,�на�підставі�а�тів

ви�онаних�робіт.»

3.�Внести�до�Поряд���по�риття�витрат�на

оплат��житлово-�ом�нальних�посл����иянам —

�часни�ам�антитерористичної�операції,�членам

їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих�(померлих)

�иян�під�час�проведення�антитерористичної

операції,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09

�р�дня�2014�ро���№ 525/525),�та�і�зміни:

3.1.�Абзац�5�п�н�т��6�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«�— �опії�відповідних�довідо�,�виданих�за

формою,�визначеною�Поряд�ом�надання�ста-

т�с���часни�а�бойових�дій�особам,�я�і�захища-

ли�незалежність,�с�веренітет�та�територіаль-

н��цілісність�У�раїни�і�брали�безпосередню

�часть�в�антитерористичній�операції,�забезпе-

ченні�її�проведення,�затвердженим�постано-

вою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�20�серпня

2014�ро���№ 413,�а�для�осіб,�я�і�переб�вають

в�зоні�проведення�антитерористичної�опера-

ції —�до��менти�про�безпосереднє�зал�чення

до�ви�онання�завдань�антитерористичної�опе-

рації�в�районах�її�проведення,�направлення

(приб�ття)���відрядження�до�районів�прове-

дення�антитерористичної�операції,�їх�переб�ван-

ня�в�та�их�районах�з�метою�ви�онання�завдань

із�захист��незалежності,�с�веренітет��та�тери-

торіальної�цілісності�У�раїни�шляхом�безпосе-

редньої��часті�в�антитерористичній�операції,

забезпеченні�її�проведення�(витя�и�з�на�азів,�ди-

ре�тив,�розпоряджень,�посвідчень�про�відряджен-

ня,�оперативних�завдань,�ж�рналів�бойових�дій,

бойових�донесень,�дисло�ацій,��ни��нарядів,

�рафі�ів�несення�сл�жби,�звітів,�зведень,�до-

несень,�матеріалів�спеціальних�(сл�жбових)

розслід�вань�за�фа�тами�отримання�поранень,

а�та�ож�інші�офіційні�до��менти,�видані�дер-

жавними�ор�анами,�що�містять�достатні�до�а-

зи�про�безпосередню��часть�особи���ви�онан-

ні�завдань�антитерористичної�операції���райо-

нах�її�проведення)».

3.2.�Абзац�10�п�н�т��6�ви�ласти���та�ій�ре-

да�ції:

«�— ори�інали�до��ментів,�я�і�підтвердж�ють

сплат��житлово-�ом�нальних�посл���(за�необ-

хідності);».

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

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про деякі питання створення, формування та ведення 
Реєстру киян — учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, 
які брали участь в проведенні антитерористичної операції

Рішення Київської міської ради № 320/1185 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення об$

ліку киян — учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян,
які брали участь в проведенні антитерористичної операції, для надання їм додаткових соціальних гарантій
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Порядо��форм�вання�та�ве-

дення�Реєстр���иян —��часни�ів�антитерорис-

тичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів�сімей

за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в

проведенні�антитерористичної�операції,�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

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

2.1.�Передбачити�необхідні��ошти�для�ство-

рення�та�ф�н�ціон�вання�Реєстр���иян —��час-

ни�ів�антитерористичної�операції,�членів�їх�сі-

мей�та�членів�сімей�за�иблих�(померлих)��и-

ян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антитеро-

ристичної�операції,�на:

придбання�апаратно�о�та�системно�о�про-

�рамно�о�забезпечення,��омп’ютерної�та�ор�-

техні�и;

проведення�б�дівельних�та/або�ремонтних

робіт,�що�передбачають��омпле�с�заходів�для

під�отов�и�приміщень,�в�я�их�б�д�ть�розташо-

вані�технічні�засоби�та�персонал;

розроб���та�по�одження�технічно�о�завдан-

ня�на�створення��омпле�сної�системи�захист�

інформації;
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створення��омпле�сної�системи�захист��ін-

формації�та�проведення�її�е�спертизи.

2.2.�Забезпечити��творення�самостійно�о

стр��т�рно�о�підрозділ����с�ладі�Департамен-

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

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

ної�адміністрації)�для�ведення�Реєстр���иян —

�часни�ів�антитерористичної�операції,�членів

їх�сімей�та�членів�сімей�за�иблих�(померлих)

�иян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антитеро-

ристичної�операції�додат�ово�до�затвердженої

штатної�чисельності.

2.3.�Забезпечити�здійснення�ор�анізаційних

заходів,�пов’язаних�із�створенням�Реєстр���и-

ян —��часни�ів�антитерористичної�операції,

членів�їх�сімей�та�членів�сімей�за�иблих�(по-

мерлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�проведенні

антитерористичної�операції.

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

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

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

печити�створення,�форм�вання�та�тимчасове�ве-

дення�Реєстр���иян —��часни�ів�антитерорис-

тичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів�сімей

за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в

проведенні�антитерористичної�операції.

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

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

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

політи�и.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

02.04.2015�№ 320/1185

Порядок
формування та ведення Реєстру киян — учасників антитерористичної 

операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, 
які брали участь в проведенні антитерористичної операції

I.�За�альні�положення

1.1.�Цей�Порядо��визначає�механізм�форм�вання�та�ведення�Реєстр���иян —��часни�ів�ан-

титерористичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали

�часть�в�проведенні�антитерористичної�операції�(далі —�Реєстр),�а�та�ож�надання�відомостей

з�ньо�о.

1.2.�Реєстр —�це�еле�тронна�база�даних,�я�а�містить�відомості�про��иян —��часни�ів�анти-

терористичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали

�часть�в�проведенні�антитерористичної�операції.

1.3.�Реєстр�ведеться�з�метою:

забезпечення�єдино�о�облі����иян —��часни�ів�антитерористичної�операції,�членів�їх�сімей

та�членів�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антитерористичної

операції;

аналіз��відомостей�про�та�их�осіб;

забезпечення�проведення�звір�и�з�відомостями,�що�містяться�в�Єдином��реєстрі��часни�ів

антитерористичної�операції.

1.4.�Держателем�Реєстр��є�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�держатель�Реєстр�).

1.5.�Держатель�Реєстр��забезпеч�є�ф�н�ціон�вання�та�ведення�Реєстр�,�збір�відомостей�та

внесення�їх�до�Реєстр�,�систематизацію,�збереження�і�захист�даних,�що�містяться�в�Реєстрі,�а

та�ож�внесення�змін�до�відомостей,�що�містяться�в�Реєстрі,�відповідно�до�вимо��За�онів�У�ра-

їни�«Про�захист�персональних�даних»,�«Про�інформацію».

1.6.�Внесення�інформації�до�Реєстр��та�надання�витя�ів�з�ньо�о�здійснюються�відповідальною

особою,�призначеною�на�азом�держателя�Реєстр��(далі —�Реєстратор).

1.7.�Реєстратори�вносять�або�вил�чають�в��становленом��поряд���відомості,�надають�інфор-

маційні�довід�и�щодо�наявності�відомостей�про�осіб���Реєстрі�та�ви�он�ють�інші�ф�н�ції,�пе-

редбачені�цим�Поряд�ом.

1.8.�Реєстр�ведеться�державною�мовою.

1.9.�Реєстратори�забезпеч�ють�відповідність�відомостей,�що�вносяться�до�Реєстр�,�даним

до��ментів,�на�підставі�я�их�здійснюється�їх�внесення.

II.�Форм�вання�та�ведення�реєстр�

2.1.�До�Реєстр��вносяться�та�і�відомості:

про��часни�ів�антитерористичної�операції:�прізвище,�ім’я�та�по�бать�ові,�стать,�дата�наро-

дження,�серія�та�номер�паспорта��ромадянина�У�раїни,�реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат�ів�(за�наявності),��ате�орія��часни�а�антитерористичної�операції�(особи,�визна-

чені���п�н�ті�2�Поряд���надання�стат�с���часни�а�бойових�дій�особами,�я�і�захищали�незалеж-

ність,�с�веренітет�та�територіальн��цілісність�У�раїни�і�брали�безпосередню��часть�в�антитеро-

ристичній�операції,�забезпеченні�її�проведення,�затверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів

У�раїни�від�20�серпня�2014�ро���№ 413),�місце�проживання�(область,�район,�населений�п�н�т,

в�лиця,�б�дино�,��вартира),��онта�тний�телефон,�війсь�ове�(спеціальне)�звання,�наявність�чи

відс�тність�стат�с���часни�а�бойових�дій,�район�антитерористичної�операції�та�період�переб�-

вання�в�ньом�,�необхідність���забезпеченні�житлом,�санаторно-��рортним�лі��ванням,�психо-

ло�ічною�реабілітацією,�технічними�та�іншими�засобами�реабілітації;

про�членів�сімей��часни�ів�антитерористичної�операції:�прізвище,�ім’я�та�по�бать�ові,�стать,

дата�народження,�серія�та�номер�паспорта��ромадянина�У�раїни,�реєстраційний�номер�облі�о-

вої��арт�и�платни�а�подат�ів�(за�наявності),�необхідність���забезпеченні�додат�овими��аранті-

ями�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271�«Про�на-

дання�додат�ових��арантій��часни�ам�антитерористичної�операції�та�членам�їх�сімей»;

про�членів�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антитерористич-

ної�операції:�прізвище,�ім’я�та�по�бать�ові,�стать,�дата�народження,�серія�та�номер�паспорта

�ромадянина�У�раїни,�реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�(за�наявності),

необхідність���забезпеченні�додат�овими��арантіями�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271�«Про�надання�додат�ових��арантій��часни�ам�анти-

терористичної�операції�та�членам�їх�сімей».

2.2.�Відомості�про��иян —��часни�ів�антитерористичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів�сі-

мей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антитерористичної�операції,�взя-

тих�на�облі��відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271

«Про�надання�додат�ових��арантій��часни�ам�антитерористичної�операції�та�членам�їх�сімей»,

вносяться�до�Реєстр��автоматично.

До��менти��иян —��часни�ів�антитерористичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів�сімей�за-

�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�проведенні�антитерористичної�операції,�надані�до

затвердження�цьо�о�Поряд��,�не�потреб�ють�приведення���відповідність�до�вимо�,�встановле-

них�для�внесення�відомостей�до�Реєстр�.

2.3.�Підставою�для�внесення�Реєстратором�відомостей�до�Реєстр��є�до��менти,�передбаче-

ні�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271�«Про�надання�додат�о-

вих��арантій��часни�ам�антитерористичної�операції�та�членам�їх�сімей».

Реєстратор�вносить�до�Реєстр��відомості�в�день�отримання�до��ментів,�передбачених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271�«Про�надання�додат�ових��аран-

тій��часни�ам�антитерористичної�операції�та�членам�їх�сімей»,�або�наст�пно�о�робочо�о�дня.

2.4.�У�разі�виявлення�особою�стосовно�себе�помило����відомостях,�що�містяться���Реєстрі,

та�а�особа�письмово�звертається�до�Реєстратора,�я�ий�вживає�заходів�щодо�перевір�и�інфор-

мації�та���разі�підтвердження�та�о�о�фа�т��помил�и�здійснює�заходи�щодо�її��с�нення,�про�що

письмово�повідомляє�особ�.

III.�Надання�інформації�з�Реєстр�

3.1.�Відомості�з�Реєстр��надаються���ви�ляді�витя���з�Реєстр��або�інформаційної�довід�и.

3.2.�Витя��з�Реєстр� —�до��мент,�я�ий�свідчить�про�внесення�відомостей�про�особ��до�Ре-

єстр��або�про�відс�тність�відомостей�про�та���особ��в�Реєстрі.

Витя��з�Реєстр��містить�та���інформацію:

номер�витя��,�дата�форм�вання;

відомості�про�заявни�а,�я�ий�зверн�вся�за�наданням�витя��;

відомості�відповідно�до�п�н�т��2.1�цьо�о�Поряд���або�інформація�про�відс�тність�та�их�відо-

мостей.

3.3.�Інформаційна�довід�а�з�Реєстр� —�це�до��мент,�я�ий�безоплатно�надається�Реєстрато-

ром�за�зверненням�фізичної�особи�(�повноваженої�нею�особи)�на�отримання�відомостей�про�се-

бе�з�Реєстр��та�свідчить�про�наявність�або�відс�тність�відомостей�про�та���особ��в�Реєстрі.

3.4.�Надання�відомостей�з�Реєстр��про�осіб�на�їх�письмові�запити,�а�та�ож�ор�анів�держав-

ної�влади�для�ви�онання�по�ладених�на�них�завдань�здійснюється�держателем�Реєстр��з��ра-

х�ванням�вимо��За�онів�У�раїни�«Про�захист�персональних�даних»,�«Про�державн��таємницю».

IV.�Відповідальність

4.1.�Відповідальними�за�достовірність�відомостей,�що�вносяться�до�Реєстр�,�відповідно�до�за-

�онодавства�є�особи,�я�і�надали�цю�інформацію.

4.2.�Реєстратори�є�відповідальними�за�повнот��та�достовірність�внесення�інформації�до�Ре-

єстр�.
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження звіту про проведену роботу 
тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 

з контролю за охороною водоймищ, джерел, 
систем питного водопостачання та прилеглих до них територій 

у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 4/869 від 22 січня 2015 року

Заслухавши та обговоривши попередній звіт тимчасової контрольної комісії, відповідно до статті 8$1 Вод$
ного кодексу України, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 15 Закону України «Про питну воду та
питне водопостачання», Регламенту Київської міської ради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Взяти�до�відома�попередній�звіт�тимчасо-

вої��онтрольної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

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

�ої�ради�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої

ети�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київради

від�22.01.2015�№�4/869

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ
тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з контролю 
за охороною водоймищ, джерел, систем питного водопостачання 

та прилеглих до них територій у місті Києві
Тимчасова��онтрольна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�(далі —�ТКК)�з��онтролю�за�охороною

водоймищ,�джерел,�систем�питно�о�водопостачання�та�приле�лих�до�них�територій���місті�Ки-

єві�б�ла�створена�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04.09.2014�№ 50/50.

До�с�лад��ТКК�входять�12�деп�татів,�заст�пни�ом��олови�ТКК�б�ло�обрано�Бри�инця�Павла

Михайловича,�се�ретарем�Головню�Романа�Гри�орійовича.

З�момент��створення�ТКК�б�ло�проведено�3�засідання��омісії,�2�виїзних�засідання�робочих��р�п

ТКК,�створено�4�робочих��р�пи�ТКК,�направлено�14�прото�ольних�дор�чень.

Пропозиції�деп�татів,�звернення�від�фізичних�та�юридичних�осіб,�я�і�надходять�на�роз�ляд

�омісії,�роз�лядаються�на�засіданнях���поряд���надходження.

Звернення�та�пропозиції,�я�і�надійшли�до��омісії,�я��правило�роз�лядаються�створеними�з

числа�деп�татів�ТКК�робочими��р�пами�із�зал�ченням�фахівців,�я�і�дос�онало�вивчають�мате-

ріали,�виїжджають�на�місце,�при�необхідності�з�стрічаються�із�заявни�ами�та�виносять�на�роз-

�ляд��омісії�рез�льтати�вивчення�та��он�ретні�пропозиції.

На�засіданнях��омісії�б�ло�засл�хано�профільних�фахівців:�заст�пни�а�начальни�а�відділ� —

старшо�о�державно�о�інспе�тора�з�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�міста�Ки-

єва�Державної�е�оло�ічної�інспе�ції�в�місті�Києві�Ні�іташ�Олен��Оле�сандрівн�;�дире�тора�КП

«ПЛЕСО»�Сарафонова�Оле�сандра�Володимировича;�заст�пни�а��олови�Національно�о�е�оло-

�ічно�о�центр��У�раїни�Василю�а�Оле�сія�Сер�ійовича;��олов��ВГО�«Асоціація�рибало��У�раїни»

Чистя�ова�Оле�сандра�Володимировича,�дире�тора�ТОВ�«НВПІ�«Київпрое�т»�Де�альч��а�Пет-

ра�Васильовича;�дире�тора�НДІ�«Держводе�оло�ія»�до�тора�е�ономічних�на���Сидорен�о�Оле-

н��Володимирівн�;�заст�пни�а�начальни�а�ГУ�Держсанепідсл�жби���м.�Києві�Яцен�а�І�ора�Ва-

лентиновича;�представни�а�Державної�е�оло�ічної�інспе�ції�м.�Києва�Безр���Зою�Доміні�івн�.

З�метою�ви�онання�завдань,�що�стоять�перед��омісією,�нами�б�ли�направлені�звернення�та

прото�ольні�дор�чення�в�різні�профільні��станови,�а�саме:��ом�нальній��орпорації�«КИЇВАВТО-

ДОР»,�приватном��а�ціонерном��товариств��«АК�Київводо�анал»,��ом�нальном��підприємств�

«ПЛЕСО»,��ом�нальном��підприємств��«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�(КМДА),�Головном�

�правлінню�Держсанепідсл�жби���м.�Києві,�Дніпровсь�ій�е�оло�ічній�про��рат�рі;�постійній��о-

місії�Київради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��;�Управлінню�е�оло�ії�та

охорони�природних�рес�рсів�КМДА;�Державній�е�оло�ічній�інспе�ції���м.�Києві;�Інстит�т���і�ієни

та�медичної�е�оло�ії�ім.�О.�М.�Марзєєва�АМН�У�раїни;�На��овом��центр��превентивної�то�си�о-

ло�ії,�харчової�та�хімічної�безпе�и�ім.�а�адемі�а�Л.�І.�Медведя�МОЗ�У�раїни;�про��рат�рі�м.�Ки-

єва.
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Наразі�ТКК:

— підтримано�питання��олови�ВГО�«Асоціація�рибало��У�раїни»�Чистя�ова�О.�В.,�створено�ро-

боч���р�п��відповідно�до�про�рами�«Віднови,�охороняй,�цивілізовано�ви�ористов�й��иївсь�і�во-

дойми!».�Надано�прото�ольне�дор�чення�КП�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�(КМДА)�розро-

бити�механізм�зал�чення�інвесторів�для��омпле�сно�о�відновлення�столичних�водойм�з�ідно�з

про�рамою�«Віднови,�охороняй,�цивілізовано�ви�ористов�й��иївсь�і�водойми!»;

— опрацьовано�питання��олови�ГО�«Корч�вате —�наш�дім»�Репінсь�о�о�А.�С.�та�зроблені�від-

повідні�звернення�до�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�Клич�а�Віталія�Володимировича�з�проханням

зверн�тись�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�про�створення�міжвідомчої��омісії�з�представни�ів

стр��т�рних�підрозділів�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�Державної�е�оло�ічної�інспе�-

ції,�Державної�інспе�ції�сільсь�о�о��осподарства,�та�інших�ор�анів�ви�онавчої�влади,�Дніпров-

сь�ої�е�оло�ічної�про��рат�ри,�задля�проведення�з�виїздом�на�місце�позапланової�перевір�и

можливих�джерел�забр�днення�з�метою�пош����винних���масовом��морі�риби���річці�Кони��Го-

лосіївсь�о�о�район��м.�Києва�цьо�о�ро��;�за��часті�дире�торів�Департаментів�КМДА,�представ-

ни�ів�Голосіївсь�ої�РДА,�КП�«ПЛЕСО»,�КК�«КИЇВАВТОДОР»,�КО�«КИЇВЗЕЛЕНБУД»,��ромадсь�их

ор�анізацій�та�ОСНів;

— за�ініціативою�представни�а�ГО�«Громада�Корч�вато�о»�Збанаць�о�о�Я.�В.�виявлено�підпри-

ємство —�джерело�забр�днення�щодо�масово�о�мор��риби�на�річці�Кони��в�Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,�створено�робоч���р�п��та�проведені�виїзні�засідання�з�зал�ченням�Державної�е�о-

ло�ічної�інспе�ції�м.�Києва�для�проведення�лабораторно�о�аналіз��води�річ�и�Кони�,�задіяно

правоохоронні�ор�ани�та�про��рат�р��з�привод��пор�шення�норм�чинно�о�за�онодавства;

— підтримано�питання��олови�ТОВ�«У�раїнсь�о-німець�ий�центр�РЕДОКС»�Грищ��а�В.�П.�про

інноваційні�водні�техноло�ії�очищення,�знезараження�в�системі�водовідведення�та�водопоста-

чання�питної�води���місті�Києві�та�створено�робоч���р�п��з�цьо�о�привод�;

— підтримано�пропозиції�представни�а�МБО�«Е�оло�ія-право-людини»�Тєстова�П.�С.�щодо

проблеми�малих�річо��Києва,�стан��їх��оле�торів,�я�ості�води���від�ритих�природних�джерелах.

Надано�прото�ольне�дор�чення�ГУ�Держсанепідсл�жби���м.�Києві�розробити�інформаційн���ар-

т��з�нанесенням�від�ритих�водних�джерел,�їх�придатності�до�ви�ористання,�висвітлити�на�сай-

ті�ГУ�Держсанепідсл�жби���м.�Києві;

— підтримано�ініціатив��заст�пни�а��олови�Національно�о�е�оло�ічно�о�центр��У�раїни�Васи-

лю�а�О.�С.�щодо�створення�робочої��р�пи�ТКК�з�зал�ченням�представни�ів�КК�«КИЇВАВТОДОР»,

ПАТ�«АК�Київводо�анал»,�КП�«ПЛЕСО»�та�проведення�перевір�и�джерел�забр�днення�водоймищ

��місті�Києві,�підземних�річо�;

— підтримано�питання�дире�тора�ТОВ�«НВПІ�«Київпрое�т»�Де�альч��а�П.�В.�щодо�проведен-

ня�інвентаризації�та�паспортизації�водоймищ�м.�Києва,�створено�робоч���р�п��для�відпрацюван-

ня�питання�з�проведення�інвентаризації�та�паспортизації�водоймищ�та�розроб�и�системно�о

план��зал�чення�інвестицій���ви�ористання,�охорон��водоймищ,�джерел,�систем�питно�о�водо-

постачання�та�приле�лих�до�них�територій���місті�Києві;

— з�метою�виявлення�винних���забр�дненні�річ�и�Кони����Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,�на-

дано�прото�ольне�дор�чення,�з�підтрим�ою�та�інформацією�ДЕІ���м.�Києві,�зверн�тися�до�про-

��рат�ри�щодо�роз�ляд���римінально�о�провадження,�виявлення�пор�шни�а�та�притя�нення

винних�до��римінальної�відповідальності.

— зверн�лися�до�про��рат�ри�м.�Києва�від�ТКК�з�привод��знищення�до�азів��ерівництвом�та

працівни�ами�підприємства�«Технопром».�Надано�прото�ольні�дор�чення�Інстит�т���і�ієни�та

медичної�е�оло�ії�ім.�О.�М.�Марзєєва�АМН�У�раїни�та�На��овом��центр��превентивної�то�си�о-

ло�ії,�харчової�та�хімічної�безпе�и�ім.�а�адемі�а�Л.�І.�Медведя�МОЗ�У�раїни�щодо�перевір�и,�я�

спеціалізованим��становам,�та�ідентифі��вання�речовин,�я�ості�води���річці�Кони����Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва.�Надано�прото�ольне�дор�чення�ДЕІ�м.�Києва�щодо�отримання�посвід-

чення��ромадсь�о�о�інспе�тора�ДЕІ�м.�Києва�представни�ом��ромади,�я�ий�матиме�право�с�ла-

дати�а�ти-пор�шення���сфері�охорони�водоймищ,�джерел,�систем�питно�о�водопостачання�та

приле�лих�до�них�територій���місті�Києві;

— надано�прото�ольне�дор�чення�ГУ�Держсанепідсл�жби���м.�Києві�щодо�надання�чіт�ої�пов-

ної�інформації�про�належн��чи�неналежн��я�ість�та�безпечність�води,�придатності�її�ви�ористан-

ня�з�від�ритих�водних�джерел�м.�Києва�з�подальшим�інформ�ванням��ромади,�встановленням

відповідних�інформаційних�табличо��біля�від�ритих�водних�джерел;

— підтримано�сприяння�запровадженню�Про�рами�е�оло�о-біоло�ічної�очист�и�водойм�м.�Ки-

єва�шляхом�створення�Природно-шт�чно�о�біоло�ічно�о��омпле�с��(ПШБК)�на�водоймах�КП

«ПЛЕСО»,�я�а�спрямована�на�по�ращення�санітарно�о�стан��водойм,�відтворення�водних�біо-

рес�рсів,�зниження�ризи�ів�епідеміоло�ічної�за�рози�населенню.�Надано�прото�ольні�дор�чен-

ня�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит-

���та�Управлінню�е�оло�ії�та�охорони�природних�рес�рсів�КМДА�з�привод��внесення�на�2015�рі�

видат�ів�з�місцево�о�бюджет��в�с�мі�9 086 976��рн,�що�в�лючають�в�себе:��омпле�сні�на��ові

дослідження�водних�об’є�тів�(742,4��а);

— 2 190 080��рн;�аль�олізація�(вселення�мі�роводоростей),�створення�біоплато�(742,4��а) —

3 400 192��рн;�вселення�риб —�біомеліорантів�(рослиноїдні,�хижі,�абори�енні)�(742,4��а) —

3 496 704��рн.

На��інець�2014�ро���проаналізовано�ви�ористання�водоймищ�м.�Києва:�69 —�переб�вають�на

балансі�КП�«ПЛЕСО»,�87 —�безхазяйсь�і,�160 —�на�балансі�приватних�підприємств.

Попередньо�підс�мов�ючи�проведен��робот��з��онтролю�за�охороною�водоймищ,�джерел,

систем�питно�о�водопостачання�та�приле�лих�до�них�територій���місті�Києві�тимчасова��он-

трольна��омісія�вносить�та�і�пропозиції:

1.�TKK�дійшла�виснов���щодо�необхідності�затвердження�в�м.�Києві�про�рами�«Віднови,�охо-

роняй,�цивілізовано�ви�ористов�й��иївсь�і�водойми!»�та�розроблення�механізм���ом�нальном�

підприємств��«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»�(КМДА)�щодо�зал�чення�інвесторів�для��ом-

пле�сно�о�відновлення�столичних�водойм.

2.�Про��рат�р��м.�Києва�просити�про�онтролювати�хід��римінально�о�провадження

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань контролю 

за діяльністю виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

та комунальних підприємств у сфері розміщення реклами 
в м. Києві

Рішення Київської міської ради № 267/1132 від 19 березня 2015 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 8 Регламенту Київської міської ради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов���онтрольн���омі-

сію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань��онтро-

лю�за�діяльністю�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�та��ом�нальних�підпри-

ємств���сфері�розміщення�ре�лами�в�м.�Ки-

єві.

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасо-

вої��онтрольної��омісії:

�олова�тимчасової��онтрольної��омісії —

Федорен�о�Оле�сандр�Ві�торович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

— Андрей�о�Роман�Бо�данович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Березовсь�ий�Андрій�Петрович,�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Бондарен�о�Володимир�Дмитрович,�де-

п�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Братищен�о�Юрій�Оле�сандрович,�де-

п�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Брич���Костянтин�Гри�орович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Бродсь�ий�Оле�сандр�Я�ович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Гончаров�Володимир�Валентинович,�де-

п�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Гресь�Мар��Ві�торович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Діден�о�Ярослав�Оле�сандрович,�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— К�тня��Святослав�Ві�торович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Маловаць�ий�Оле�сій�Володимирович,

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Маляревич�Олесь�Ві�торович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Назарова�Рена�Рафі�овна,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Опадчий�І�ор�Михайлович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Пабат�Оле�сандр�Ві�торович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Павли��Віталій�Андрійович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Тарасю��Павло�І�орович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Черні�ов�Оле�сандр�Михайлович,�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Яловий�Костянтин�Володимирович,�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Основними�завданнями�тимчасової��он-

трольної��омісії�Київради�є��онтроль�за:

— діяльністю�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�та��ом�нальних�підприємств���сфері

розміщення�ре�лами�в�м.�Києві,�зо�рема,�що-

до�видачі�відповідних�дозвільних�до��ментів

та�стан��надання�адміністративних�посл����

сфері�розміщення�ре�лами;

— ефе�тивністю�розміщення�ре�лами�на

транспортних�засобах��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�ви�орис-

танням�місць�розміщення�ре�лами,�що�пере-

б�вають����ом�нальній�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва;

— здійсненням�демонтажних�робіт�та�засто-

с�ванням�штрафних�сан�цій�за�пор�шення��мов

до�оворів,���ладених�з�розповсюдж�вачами

ре�лами;

— ефе�тивністю��правління��ом�нальним

підприємством�«Київре�лама».

4.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

�онтрольної��омісії —�шість�місяців.

5.�Попередній�звіт�тимчасової��онтрольної

�омісії�про�ви�онан��робот��та�пропозиції�за-

сл�хати�на�пленарном��засіданні�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�не�пізніше�тримісячно�о�термін��з�дня

прийняття�цьо�о�рішення.

6.�Дор�чити�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�сприяти�в�роботі�тимчасовій��онтроль-

ній��омісії.

7.�Оприлюднити�це�рішення����азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети-

�и.

Київський міський голова В. Кличко

№42014100010000293�та�сприяти�притя�ненню�до��римінальної�відповідальності�винних���ма-

совом��морі�риби�та�пор�шенні�правил�охорони�вод,�що�спричинило�забр�днення�річ�и�Кони�

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�З�метою�отримання�повної�інформації�про�я�ість�та�безпечність�води,�придатності�її�ви�о-

ристання�з�від�ритих�водних�джерел�м.�Києва�ГУ�Держсанепідсл�жби���м.�Києві�надати�чіт��

повн��інформацію�про�належн��чи�неналежн��я�ість�та�безпечність�води�з�подальшим�інфор-

м�ванням��ромади�та�встановленням�відповідних�інформаційних�табличо��біля�від�ритих�вод-

них�джерел,�водоймищ�м.�Києва.

4.�ТКК�дійшла�виснов���щодо�необхідності�затвердження���м.�Києві�Про�рами�е�оло�о-біо-

ло�ічної�очист�и�водойм�м.�Києва�шляхом�створення�Природно-шт�чно�о�біоло�ічно�о��ом-

пле�с��(ПШБК)�на�водоймах�КП�«ПЛЕСО»,�наданої�МБО�(міжнародна�бла�одійна�ор�анізація)�«Е�о-

ло�ія-право-людини»,�я�а�спрямована�на�по�ращення�санітарно�о�стан��водойм,�відтворення

водних�біорес�рсів,�зниження�ризи�ів�епідеміоло�ічної�за�рози�населенню.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення масового культурно$спортивного заходу 

«Фестиваль на Трухановому острові»
Розпорядження № 409 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ», статті 32 Закону Укра$
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418
«Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів по$

літичного, культурно$просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», рішення Київської
міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», звернення громад$
ської спілки «Труханів острів» та благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський» від 23 берез$
ня 2015 року № 8371 та з метою популяризації кращих традицій, звичаїв та обрядів українського народу, ор$
ганізації змістовного дозвілля киян і гостей міста в межах функції органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�спіл�и�«Тр�ханів�острів»�та�бла�одійної�ор�анізації�«Бла-

�одійний�фонд�«Дніпровсь�ий»�щодо�проведення�масово�о���льт�рно-спортивно�о�заход��«Фес-

тиваль�на�Тр�хановом��острові»���період�з�01�травня�по�31�жовтня�2015�ро��.
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2.�Взяти�до�відома,�що:

2.1.�відповідальність�за�під�отов���та�прове-

дення�заход��бер�ть�на�себе��ромадсь�а�спіл-

�а�«Тр�ханів�острів»�та�бла�одійна�ор�анізація

«Бла�одійний�фонд�«Дніпровсь�ий»;

2.2.�відповідальність�за�встановлення�тим-

часових�мод�льних�технічних��онстр��цій�для�про-

ведення�заход��та�фінанс�вання�масових���ль-

т�рно-спортивних�прое�тів���рам�ах�проведен-

ня�масово�о���льт�рно-спортивно�о�заход�

«Фестиваль�на�Тр�хановом��острові»�бере�на

себе��ромадсь�а�спіл�а�«Тр�ханів�острів».

3.�Утворити�Ор�анізаційний��омітет�з�питань

під�отов�и�та�проведення�масово�о���льт�р-

но-спортивно�о�заход��«Фестиваль�на�Тр�ха-

новом��острові»�та�затвердити�йо�о�с�лад,�що

додається.

Надати�право��олові�Ор�анізаційно�о��омі-

тет��вносити���разі�потреби�зміни�до�йо�о�с�ла-

д�.

4.�По�ласти�на�Дніпровсь���районн��в�місті

Києві�державн��адміністрацію��оординацію�пи-

тань,�пов’язаних�з�під�отов�ою�і�проведенням

масово�о���льт�рно-спортивно�о�заход��«Фес-

тиваль�на�Тр�хановом��острові»�в�межах�її��ом-

петенції.

5.�Громадсь�ій�спілці�«Тр�ханів�острів»:

5.1.��з�одити�перелі��заходів�з��ом�нальним

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

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

міністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�спл�-

атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�«Плесо»

та��ом�нальним�підприємством�по��триманню

зелених�насаджень�Дніпровсь�о�о�район��

м.�Києва;

5.2.�забезпечити:

ви�онання�Правил�бла�о�строю�міста�Києва,

затверджених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051,�та

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�дня

2010�ро���№ 413/5225�«Про�дея�і�питання�з

�поряд��вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі

ал�о�ольними,�слабоал�о�ольними�напоями,

вином�столовим,�пивом�(�рім�безал�о�ольно-

�о)�та�тютюновими�виробами»,�під�час�під�о-

тов�и�і�проведення�масово�о���льт�рно-спор-

тивно�о�заход��«Фестиваль�на�Тр�хановом��ос-

трові»;

демонтаж�тимчасових�мод�льних�технічних

�онстр��цій�та�відновлення�пор�шено�о�бла-

�о�строю���зв’яз���з�монтажем/демонтажем

тимчасових�мод�льних�технічних��онстр��цій

на�території�Тр�ханово�о�острова —�до�1�лис-

топада�2015�ро��.

6.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�по�охороні,��триман-

ню�та�е�спл�атації�земель�водно�о�фонд��

м.�Києва�«Плесо»�та��ом�нальном��підприєм-

ств��по��триманню�зелених�насаджень�Дніп-

ровсь�о�о�район��м.�Києва�забезпечити�при-

бирання�та�постійний��онтроль�за�своєчасним

вивезенням�вміст���онтейнерів�та��рн�для�збо-

р��поб�тових�відходів���місцях�проведення�за-

ход��та�на�приле�лій�території.

7.�Департамент��промисловості�та�розвит-

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

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

адміністрації):

7.1.�по�одити�за�поданням��ромадсь�ої�спіл-

�и�«Тр�ханів�острів»�схем��розміщення�об’є�-

тів�тор�івлі�та�продаж��прод��тів�харч�вання,

солодощів�і�безал�о�ольних�напоїв;

7.2.�поінформ�вати�с�б’є�тів��осподарюван-

ня�про�обмеження,�визначені�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�дня�2010�ро��

№ 413/5225�«Про�дея�і�питання�з��поряд��-

вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі�ал�о�оль-

ними,�слабоал�о�ольними�напоями,�вином�сто-

ловим,�пивом�(�рім�безал�о�ольно�о)�та�тютю-

новими�виробами».

8.�Просити�Головне��правління�Державної

сл�жби�У�раїни�з�надзвичайних�сит�ацій���

м.�Києві�забезпечити�пожежн��безпе��,�чер��-

вання�пожежно�о�автомобіля�та�здійснення�дер-

жавно�о�пожежно�о�на�ляд��під�час�проведен-

ня�заход�,�запобі�ати�вини�ненню�інших�над-

звичайних�сит�ацій�під�час�проведення�фести-

валю.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)�медич-

ної�допомо�и�під�час�проведення�масово�о

��льт�рно-спортивно�о�заход��«Фестиваль�на

Тр�хановом��острові».

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

їни�в�м.�Києві�забезпечити:

10.1.�охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час

під�отов�и�та�проведення�масово�о���льт�р-

но-спортивно�о�заход��«Фестиваль�на�Тр�ха-

новом��острові»,�а�та�ож�охорон��обладнання,

техні�и�на�період�її�монтаж�/демонтаж�;

10.2.�безпереш�одний�дост�п�до�території

проведення�заход��автомобілів,�задіяних���під-

�отовці�та�проведенні�заход�;�стояно��для�ав-

тотранспорт�,�я�ий�перевозитиме�обладнан-

ня,�х�дожні��оле�тиви;�в�разі�необхідності —

с�проводження�ДАІ�автотранспорт��з�інозем-

ними�т�ристами.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а�та�за-

ст�пни�ів��олови�Київсь�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�міністрації)

22.04.2015�№�409

СКЛАД
Організаційного комітету з питань підготовки та проведення масового
культурно$спортивного заходу «Фестиваль на Трухановому острові»

Горб�нов�Ярослав�Володимирович �олова�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації,��олова�Ор�анізаційно�о��омітет�

Півнєв�Денис�Сер�ійович волонтер,�заст�пни���олови��омітет��(за�з�одою)

Павлен�о�Анатолій�Ми�итович президент�бла�одійної�ор�анізації�«Бла�одійний�фонд

«Дніпровсь�ий»,�заст�пни���олови�Ор�анізаційно�о

�омітет��(за�з�одою)

Каленсь�ий�Оле�сій�І�орович �олова��ромадсь�ої�спіл�и�«Тр�ханів�острів»,�се�ре-

тар�Ор�анізаційно�о��омітет��(за�з�одою)

Ш�ри�айло�О�сана�Іванівна начальни���правління���льт�ри,�т�ризм��та�охоро-

ни���льт�рної�спадщини�Дніпровсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації

Іваніна�Наталія�Василівна начальни���правління�освіти�Дніпровсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Карабаєв�Даніель�Таїрович начальни���правління�охорони�здоров’я�Дніпров-

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

Ільєн�о�Василь�Петрович начальни��відділ����справах�сім’ї,�молоді�та�спорт�

Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації

Назарен�о�Ми�ола�Оле�сійович� дире�тор��ом�нально�о�підприємства�по��триман-

ню�зелених�насаджень�Дніпровсь�о�о�район��м.�Ки-

єва

Сарафонов�Оле�сандр�Володимирович начальни��відділ��розвит���прибережної�інфрастр��-

т�ри��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�с-

пл�атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�«Плесо»

Ковін�Станіслав�Ми�олайович ви�он�ючий�обов’яз�и��енерально�о�дире�тора

Центрально�о�пар�����льт�ри�і�відпочин���м.�Ки-

єва

Чай�а�Віталій�Ми�олайович� начальни��Дніпровсь�о�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�

м.�Києві�(за�з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про виконання підпункту 6.3. пункту 6 рішення 
Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 

«Про надання додаткових гарантій учасникам
антитерористичної операції 

та членам їх сімей»
Розпорядження № 285 від 31 березня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської
міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерорис$
тичної операції та членам їх сімей» в межах видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на 2015 рік, за$
твердженого рішенням Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», з метою реалізації окремих завдань, передбачених міською цільовою програмою «Турбота. Назу$
стріч киянам» на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року
№ 19/5406 (в редакції рішення Київської міської ради від 04 березня 2015 року № 165/1030)

1.�Затвердити�на�2015�рі���раничний�роз-

мір:

1.1.�Матеріальної�допомо�и��иянам —��час-

ни�ам�антитерористичної�операції�та�членам

сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�(померли)�внаслідо�

поранення,��онт�зії�чи��аліцтва,�одержаних�під

час��часті�в�антитерористичній�операції�в�роз-

мірі —�2500��рн.;

1.2.�Допомо�и�на�поховання��иян —��часни-

�ів�антитерористичної�операції�в�розмірі —

2500��рн.;

1.3.�Щомісячної�адресної�матеріальної�до-

помо�и�для�по�риття�витрат�на�оплат���иянам—

�часни�ам�антитерористичної�операції,�членам

їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих�(померлих)

�иян�під�час�проведення�антитерористичної

операції�житлово-�ом�нальних�посл���в�розмі-

рі:

На�сім’ю�з�однієї�особи —�340,0��рн.;

На�сім’ю�з�двох�осіб —�604,0��рн.;

На�сім’ю�з�трьох�осіб —�850,0��рн.;

На�сім’ю�з�чотирьох�осіб�та�більше —�1083,0

�рн.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.
Голова В. Кличко

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва мереж зовнішнього освітлення 

з обладнанням на вул. Колекторній
Розпорядження № 60 від 28 січня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15
грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної гро$
мади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури»,
враховуючи звернення комунального підприємства «Позняки$Інвест$УКБ Дарницького району міста Києва»
від 06 березня 2014 року № 94, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�мережі�зов-

нішньо�о�освітлення�з�обладнанням��ом�наль-

но�о�підприємства�«Позня�и-Інвест-УКБ�Дар-

ниць�о�о�район��міста�Києва»�з�ідно�з�додат-

�ом.

2.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня�за��ом�нальним�підприємством�еле�тро-

мереж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Ки-

ївмісь�світло»�мережі�зовнішньо�о�освітлення

з�обладнанням,зазначеним���додат��.

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.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Статуту 
комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза»

Розпорядження № 62 від 28 січня 2015 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України «Про місцеве са$

моврядування в Україні», частини третьої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців», рішення Київської міської ради від 18 вересня 2014 року № 151/151
«Про організаційно$правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та ауди$
ту», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) від 21 жовтня 2014 року № 1167 «Про затвердження змін до Тимчасового розподілу обов’язків між
Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації», в межах функцій органу місцевого са$
моврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�наль-

но�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�«Київе�спертиза»,�затвер-

джено�о�розпорядженням�Представни�а�Пре-

зидента�У�раїни���м.�Києві�від�18�липня�1994

ро���№ 635�(в�реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24

травня�2013�ро���№ 789),�ви�лавши�йо�о���но-

вій�реда�ції,�що�додається.

2.�Дире�тор���ом�нально�о�підприємства

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

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

їве�спертиза»�забезпечити�державн��реєстра-

цію�змін�до�Стат�т��в��становленом��поряд��.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»�ма-

�істральн��теплов��мереж��Фонд��державно-

�о�майна�У�раїни�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах

та�на��мовах,�визначених�У�одою�щодо�реалі-

зації�прое�т���правління�та�реформ�вання�енер-

�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня

2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я��

��ладено�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

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

забезпечити�приймання-передач��ма�істраль-

ної�теплової�мережі,�зазначеної���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження�на��мовах,�визначених�від-

повідною�У�одою.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва магістральної теплової мережі Фонду

державного майна України
Розпорядження № 70 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пе$
редачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 ве$
ресня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення Київ$
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас$
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соці$
альної інфраструктури», враховуючи звернення Департаменту земельних відносин, державних закупівель
та видавничої діяльності Фонду державного майна України (лист від 22 квітня 2014 року № 11/21) та наказу Фон$
ду державного майна України від 20 червня 2014 року № 1821 «Про передачу частини труби у комунальну
власність», з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва��апітальні

інвестиції�(витрати)�на�проведення�ре�онстр��-

ції�індивід�альних�теплових�п�н�тів�з�ідно�з�до-

дат�ом�до�цьо�о�розпорядження�та�передати�їх

до�сфери��правління�Голосіївсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації.

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

жавній�адміністрації�в.��становленом��по-

ряд���здійснити�передач���апітальних�інвес-

тицій�(витрат)��ом�нальном��підприємств�

«Дире�ція�з��правління�та�обсл��ов�вання

житлово�о�фонд��Голосіївсь�о�о�район�»�та

надати�до�Департамент���ом�нальної�влас-

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

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

міністрації)��опії�а�тів�приймання-передачі.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�з

�правління�та�обсл��ов�вання�житлово�о�фон-

д��Голосіївсь�о�о�район�»�збільшити�вартість�об’-

є�тів,�що�належать�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�і�за�ріп-

лені�за�підприємством�на�праві��осподарсь�о-

�о�відання,�на�вартість��апітальних�інвестицій

(витрат)�на�їх�ре�онстр��цію�з�ідно�з�додат�ом

до�цьо�о�розпорядження�та�відобразити�в�б�х-

�алтерсь�ом��облі��.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва капітальних інвестицій (витрат) 

на проведення реконструкції індивідуальних теплових пунктів
Розпорядження № 71 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час$
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів
України від 27 квітня 2000 року № 92 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впо$
рядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гур$
тожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», листи Голосіївської районної в місті Ки$
єві державної адміністрації від 19 травня 2014 року № 100$3580 та від 10.06.2014 № 100$4326, лист комуналь$
ного підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського району» від 19
травня 2014 року № 10$04$07, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про здійснення реконструкції приміщення  на Харківському шосе, 18
під відділ (центр)  надання адміністративних послуг апарату  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 77 від 3 лютого 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження виконавчого ор$

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про ре$
алізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», з метою забезпечен$
ня реконструкції приміщення на Харківському шосе, 18 під відділ (центр) надання адміністративних послуг
апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та своєчасного введення його в експлу$
атацію, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�розроб���прое�тно-�ошторис-

ної�до��ментації�та�ви�онати�роботи�з�ре�он-

стр��ції�приміщення�на�Хар�івсь�ом��шосе,�18

під�відділ�(центр)�надання�адміністративних�по-

сл���апарат��Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації.

2.�Замовни�ом�робіт�визначити�Дніпровсь��

районн��в�місті�Києві�державн��адміністрацію.

3.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації:

3.1.�Одержати�в��становленом��поряд���ви-

хідні�дані�на�прое�т�вання.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

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

рисної�до��ментації�на�ви�онання�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��е-

неральн��підрядн��ор�анізації�для�ви�онання

робіт�відповідно�до�вимо��чинно�о�за�онодав-

ства.

3.4.�Оформити���встановленом��за�онодав-

ством�поряд���право��орист�вання�земельною

ділян�ою.

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

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

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

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

чити��мови�надання�підрядни�ом��арантії�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні

стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.7.�Подати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�що-

до�в�лючення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і

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

ст�пні�ро�и.

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

біт�з�ре�онстр��ції�приміщення�на�Хар�івсь�о-

м��шосе,�18�під�центр�адміністративних�посл��

Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації�та�прийняття�йо�о�в�е�спл�ата-

цію�майно�в��становленом��поряд���зарахо-

в�ється�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

5.�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

Про виконання І етапу робіт із впровадження виділеної смуги
для руху маршрутних транспортних засобів на Московському

проспекті та проспекті Генерала Ватутіна (на ділянці 
від Оболонського проспекту до Керченської площі) 

в обох напрямках
Розпорядження № 75 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо$
більні дороги», частини четвертої статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з
метою удосконалення організації дорожнього руху та підвищення рівня якості пасажирських перевезень на
Московському проспекті та проспекті Генерала Ватутіна (на ділянці від Оболонського проспекту до Керчен$
ської площі) в обох напрямках, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ви�онати�І�етап�робіт�із�впровадження�ви-

діленої�см��и�для�р�х��маршр�тних�транспорт-

них�засобів�на�Мос�овсь�ом��проспе�ті�та�прос-

пе�ті�Генерала�Ват�тіна�(на�ділянці�від�Обо-

лонсь�о�о�проспе�т��до�Керченсь�ої�площі)�в

обох�напрям�ах,�я�им�передбачити�встанов-

лення�дорожніх�зна�ів�та�нанесення�дорожньої

розміт�и�фарбою.

2.�Замовни�ом�ви�онання�робіт�визначити

�ом�нальне�підприємство�«Київпастранс».

3.�Ком�нальном��підприємств��«Київпас-

транс»:

3.1.�Визначити���встановленом��поряд���б�-

дівельні�ор�анізації�та�ви�онати�роботи,�зазна-

чені���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�з�ідно�зі

схемами�ор�анізації�дорожньо�о�р�х�,�розроб-

леними��ом�нальним�підприємством�«Київ-

дорсервіс».

3.2.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

3.3.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

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

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

2008�ро���№ 1051/1051.

4.�Ком�нальном��підприємств��«Київдорсер-

віс»�передати�в��становленом��поряд���на�без-

оплатній�основі��ом�нальном��підприємств�

«Київпастранс»�схеми�ор�анізації�дорожньо�о

р�х��на�Мос�овсь�ом��проспе�ті�та�проспе�ті

Генерала�Ват�тіна�(на�ділянці�від�Оболонсь�о-

�о�проспе�т��до�Керченсь�ої�площі)�в�обох�на-

прям�ах.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.
Голова  В. Кличко

Про прийняття та передачу об’єктів  теплопостачання жилого
будинку № 25  на вул. Баумана у Шевченківському районі

Розпорядження № 74 від 3 лютого 2015 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь$

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери$
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін$
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон$
ду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 14 листопада 2014 року № 056/24$9838, в межах функ$
цій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічном�

а�ціонерном��товариств��«Київенер�о»�об’є�ти

теплопостачання�жило�о�б�дин���№ 25�на�в�л.

Ба�мана���Шевчен�івсь�ом��районі,�з�ідно�з�до-

дат�ом�в�межах�та�на��мовах,�визначених�У�о-

дою�щодо�реалізації�прое�т���правління�та�ре-

форм�вання�енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва

від�27�вересня�2001�ро���(зі�змінами�та�допов-

неннями),�я�����ладено�між�АЕК�«Київенер�о»�та

ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією).

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�разом�з��ом�нальним�підприємством�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�за-

безпечити�в��становленом��поряд���прийнят-

тя�та�передач��об’є�тів�теплопостачання,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��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 26 березня 2014 року № 301 «Про зарахування 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів»

Розпорядження № 73 від 3 лютого 2015 року
Відповідно до частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місце самоврядування в Україні», вра$

ховуючи лист апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції) від 11 квітня 2014 року № 010$244 та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

державної�адміністрації)�від�26�березня�2014

ро���№ 301�«Про�зарах�вання�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

основних�засобів�та�інших�необоротних�мате-

ріальних�а�тивів»�та�і�зміни:

��додат���1�позицію�«Всьо�о»�ви�ласти���та-

�ій�реда�ції:

« »

��додат���3:

��розділі�«Київсь�ий�місь�ий�центр�перепід-

�отов�и�та�підвищення��валіфі�ації�працівни-

�ів�ор�анів�державної�влади,�ор�анів�місцево-

�о�самовряд�вання,�державних�підприємств

�станов�і�ор�анізацій»�позицію�«Всьо�о»�ви-

�ласти���та�ій�реда�ції:

« »

позицію�«Разом»�ви�ласти���та�ий�реда�ції:

«� »

Голова 
В. Кличко

Разом 3526433,00

Всього 80299,00

Всього 5649431,00



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ïîçîâ Êóë³ Â³êòîðà ²âàíîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ íåâ³äïîâ³äíèì

çàêîíîäàâñòâó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 ëèñòîïàäà 2005 ðîêó

¹ 427/2888 “Ïðî âèçíà÷åííÿ âèêîíàâö³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó æèòëîâîìó

ôîíä³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà” çàäîâîëüíèòè.

Âèçíàòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 ëèñòîïàäà 2005 ðîêó ¹427/2888

“Ïðî âèçíà÷åííÿ âèêîíàâö³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó æèòëîâîìó ôîíä³

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.Êèºâà”íåâ³äïîâ³äíèì çàêîíîäàâñòâó

òà ñêàñóâàòè éîãî.

Çîáîâ’ÿçàòè âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè —Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó

àäì³í³ñòðàö³þ íåãàéíî ïðèéíÿòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ âèêîíàâö³â

æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äëÿ ìåøêàíö³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â çã³äíî ç

Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì Íàêàçîì Äåðææèòëîêîìóíãîñïó Óêðà¿íè 25.04.2005

¹60 òà çàðåºñòðîâàíèì â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 19.05.2005 çà ¹541/10281.

Çîáîâ’ÿçàòè Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ

áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèòëîâîãî ôîíäó ì. Êèºâà âèìîã ñò. 29 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî

æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè” ùîäî óêëàäåííÿ ç³ ñïîæèâà÷àìè — ìåøêàíöÿìè

áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 630 â³ä 21.07.2005 òà

¹560 â³ä 12.07.2005.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42 (Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ² ïîâåðõ, õîë).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 1,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè (êàâà) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî
á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 28 130,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Îðåíäíà ïëàòà: 229,12 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó â ì.Êèºâ³ “Ðîçðàõóíêîâèé
öåíòð “Ãîëîñ³¿âî” (ïðîñï. Íàóêè, 13, ì. Êè¿â, 03028, òåë./ôàêñ (044)501-60-38, 501-60-39)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Áóä³âíèöòâî ïåðøî¿ ÷åðãè òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì çà àäðåñîþ 4-é “À” ì³êðîðàéîí Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà ïåðåäáà÷àºòüñÿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ àâòîíîìíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îá’ºêò³â ãðîìàäñüêîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ.Òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ ç ïàðê³íãîì ÿâëÿº ñîáîþ ö³ë³ñíó ôóíêö³îíàëüíó îäèíèöþ ç ð³çíèìè òèïàìè ìàãàçèí³â, òîðãîâèìè
ïëîùàìè, îô³ñíèìè òà ïîáóòîâèìè ïðèì³ùåííÿìè äëÿ ïåðñîíàëó. Çàãàëüíà ïëîùà ïåðøî¿ ÷åðãè òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç
ïàðê³íãîì ñêëàäàº 56 726 ì2. Ïëîùà òîðãîâèõ çàë³â òà òîðãîâèõ ïðèì³ùåíü ã³ïåðìàðêåòó ñêëàäàº 17 394 ì2. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ìàøèíîì³ñòü
â ïàðê³íãó — 948. Ê³ëüê³ñòü ñòâîðåíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü — 550.

Òåïëîïîñòà÷àííÿ îá’ºêòà çàáåçïå÷óºòüñÿ â³ä âëàñíî¿ âáóäîâàíî¿ ãàçîâî¿ êîòåëüí³, â ÿê³é ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ äâîõ ãàçîâèõ âîäîãð³éíèõ
êîòë³â Vitoplex 200 Òèï SX2A âèðîáíèöòâà “Viessmann” (Í³ìå÷÷èíà), òåïëîïðîäóêòèâí³ñòþ 350 êÂò (0,301 Ãêàë) êîæåí, îñíàùåíèõ ãàçîâèìè
ïàëüíèêàìè marathon® Ì 301 ARZ êîìïàí³¿ Dreizler. Ïàëüíèêè ìàþòü ïîë³ïøåí³ åêîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè. Âåíòèëÿö³ÿ, êîíäèö³þâàííÿ òà
îïàëåííÿ òîðãîâîãî çàëó çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ äâàíàäöÿòè êîíäèö³îíåð³â eNeRGy äàõîâîãî òèïó ô³ðìè “Lennox” ÷îòèðüîõ òèï³â:
E016AH085FM1M, E016AH105FM1M, E019AH124FM1M, îñíàùåíèõ ïàëüíèêàìè ÐÑÍ105 (ìàêñèìàëüíîþ òåïëîïðîäóêòèâí³ñòþ 97,2 êÂò) òà
E024AH141FM1M, îñíàùåíèõ ïàëüíèêîì ÐÑÍ210 (ìàêñèìàëüíîþ òåïëîïðîäóêòèâí³ñòþ 193,3 êÂò).Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãàðàíòîâàíîãî æèâëåííÿ
åëåêòðîïðèéìà÷³â òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì çàïðîåêòîâàíå àâòîíîìíå äæåðåëî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ — äèçåëüíà
åëåêòðîñòàíö³ÿ (ÄÅÑ). Çã³äíî ç ïðîåêòîì äî óñòàíîâêè ïðèéìàºòüñÿ ÄÅÑ ìàðêè Ð1650ÅÇ âèðîáíèöòâà FG Wilson (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), ïîòóæí³ñòþ
1650 êÂÀ (1320 êÂò), íîì³íàëüíîþ íàïðóãîþ — 400/230Â, 50Ãö. ÄÅÑ ïðàöþº ò³ëüêè ÿê ðåçåðâíå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ó âèïàäêó àâàð³éíèõ
â³äêëþ÷åíü åëåêòðîåíåðã³¿ â ìåðåæ³ ì³ñòà ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”.Äëÿ çìåíøåííÿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ âñòàíîâëþºòüñÿ
êàòàë³òè÷íèé íåéòðàë³çàòîð â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â òèïó ÎÐ-28129-ÃÎÑÍÈÒÈ,ÿêèé îäíî÷àñíî âèêîíóº ðîëü ãëóøíèêà ð³âí³â çâóêîâîãî òèñêó âèõëîïíèõ
ãàç³â. Çàðÿäêà àêóìóëÿòîðíèõ áàòàðåé åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ çàðÿäíî¿ àêóìóëÿòîð³â. Ãåíïëàíîì ïðîåêòó
çàïðîåêòîâàíî â³äêðèòó àâòîñòîÿíêó íà 5 ìàøèíîì³ñöü.

Â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ âèêèäè ä³îêñèäó àçîòó, îêñèäó àçîòó, îêñèäó âóãëåöþ, âóãëåâîäíèõ ãðàíè÷íèõ Ñ12-Ñ19,
ñàæ³, ñ³ð÷èñòîãî àíã³äðèäó, íàòð³þ êàðáîíàòó, àêðîëå¿íó, ïèëó áîðîøíà, åòèëîâîãî ñïèðòó, îöòîâî¿ êèñëîòè, àöåòàëüäåã³äó òà ñ³ð÷àíî¿ êèñëîòè.
Âèêèäè öèõ ðå÷îâèí íàñò³ëüêè íåçíà÷í³, ùî ðîçðàõóíêè ðîçñ³þâàííÿ äîö³ëüíî ïðîâîäèòè ò³ëüêè ïî ä³îêñèäó àçîòó òà ñàæ³. Çà ðåçóëüòàòàìè
ïðîâåäåíèõ ðîçðàõóíê³â, ìàêñèìàëüí³ î÷³êóâàí³ ð³âí³ çàáðóäíåííÿ ïðèçåìíîãî øàðó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ä³îêñèäîì àçîòó, ñàæåþ òà ãðóïîþ
ñóìàö³¿ (ä³îêñèä àçîòó òà ñ³ð÷àñòèé àíã³äðèä) ç óðàõóâàííÿì ôîíîâèõ êîíöåíòðàö³é íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊì.ð. íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Ìàêñèìàëüí³ î÷³êóâàí³ ð³âí³ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íà ð³âí³ â³êîí âåðõí³õ ïîâåðõ³â ñóñ³äí³õ áóäèíê³â ñòàíîâëÿòü ìåíøå 0,6 ÃÄÊì.ð.

íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ òà â³äâåäåííÿ äîùîâèõ âîä ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíþâàòè ç âèêîðèñòàííÿì ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. ßê³ñòü
êàíàë³çàö³éíèõ ñòîê³â â³äïîâ³äàº âñòàíîâëåíèì ÃÄÊ ïî ñêèäàõ â êàíàë³çàö³þ. Ãîñïîäàð÷î-ïîáóòîâ³ â³äõîäè òà ñì³òòÿ â³ä ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåíü
³ òåðèòîð³¿ áóäóòü çáèðàòèñÿ ó ñì³òòºçá³ðí³ êîíòåéíåðè ³ âèâîçèòèñü ñïåöàâòîòðàíñïîðòîì çà äîãîâîðàìè. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
ïðîâîäÿòüñÿ áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿. Åêñïëóàòàö³ÿ òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì çà àäðåñîþ 4-é “À”ì³êðîðàéîí
Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íå ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðàéîí³ éîãî ðîçòàøóâàííÿ.

Çàìîâíèê çîáîâ’ÿçóºòüñÿ âèêîíóâàòè ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

(ãàçåòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê” â³ä 21.10.2014 ¹ 153 (4553)
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá’ºêò³â —
2 ðîêè 364 äí³.

Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿

ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-

äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-
íà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè, îãîëî-
øåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó òà îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèò-
ðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè
á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âè-
êîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóò-

ðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà

ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóò-

ðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà-

÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàí-
íÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîí-
òó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàä-
íàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áó-
ä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà
çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêî-
ëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë
îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷-
íîãî ñòàíó îá’ºêòó îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, çàç-
íà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº äî Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïëîùà,2, êàá. 15:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðè-

äè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè,ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâ-

íèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðè-

äè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1, 2, 3) ïðå-

òåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå

ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;
- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ

îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêî-
íîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷-
íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð.1,2,11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì

êîï³þ çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿
îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,ïðîïîçèö³ÿ ùî-
äî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â,

ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”, çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2, ê. 9 î 14.30.
ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿò-
êîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðî-
âåäåíî íà ïåðøèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè
çàçíà÷åíèé îá’ºêò îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ “Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ”
(êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà
ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè
àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî-áàòüêîâ³ — ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³í-
ôîðìàö³þ ïðî îá’ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³-
ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ
â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì “Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿”.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ — çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó: 22 òðàâíÿ 2015 ð. äî 16.00. Îòðèìàòè äîäàòêî-
âó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë.
Îáîëîíñüêà, 37-Á, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ê. 2, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 417-14-61.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà çà
1 êâ. ì, ó ãðí, ñòàíîì

íà æîâòåíü 2014 ðîêó

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè, ó ãðí, ñòàíîì
íà æîâòåíü 2014 ðîêó

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß (02094, ÁÓËÜÂ. ÏÐÀÖ², 1/1, ÒÅË. 559-58-33)

1. 1 ïîâåðõ 4-ïîâåðõî-
âî¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³

ÁÓËÜÂ. ÏÐÀÖ²,
1/1 50,70 ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå çä³éñíþº

ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 2 ðîêè 364 äí³ 70,28 3563,57

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,� вл.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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ÐÅÊËÀÌÀ
6 òðàâíÿ 2015 ð.

¹63(4659)

7

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ç íàì³ðîì îðåíäè:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 5/7,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë.Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêîãî,
26, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. Óáîðåâè÷à, 11,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ —äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àïàðàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-

ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1” Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, òåë. 424-20-77.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 308.Òåëåôîíè

äëÿ äîâ³äîê: 450-07-15, 450-07-16.

Ó ãàçåò³ “Õðåùàòèê” â³ä 29.04.2015 ¹ 61 (4657), ó çâ’ÿçêó ç

óòî÷íåííÿì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü, â ïóíêò³ 7

îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

172014,42 ââàæàòè 17214,42.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 905474 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0800 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. ßíòàðí³é, 49 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0061), â³ä 25 ãðóäíÿ
2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Ñîòíèêà Àíäð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909156 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0800 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. ßíòàðí³é, 45 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0059), â³ä 25 ãðóäíÿ
2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Õâîñòèê Íàòàë³¿ Þð³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî,ùî ðîçòàøîâàíå çà àä-

ðåñîþ Êè¿â,âóë.Òðîñòÿíåöüêà,áóä.7-À,êâ.122,âèäàíå çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåí-

íÿì ¹ 31284 â³ä 18 ëþòîãî 2002 ðîêóÄàðíèöüêèì ÐÄÀ,ââàæàòè íåä³éñíèì.

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет�Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�енер�ію,

що�відпс�ається�споживачам”,�та�постановою�НКРЕ�КП�від�28.04.2015�№�1321�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів
(�рім�населення)�з�рахванням��раничних�рівнів�при�постповом�переході�до�формвання�єдиних�роздрібних�тарифів�для
споживачів�на�території�У�раїни��травні�2015�ро	��становитимть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,
я	і�вводяться�в�дію�з�1�травня�2015�ро	�

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÒÐÀÂÍ² 2015 ðîêó ç 22.00 äî 4.00.

І�	лас�напр��и�
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�

(до�27,5�	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�пн�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт�та��омнально-побтових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

119,48 23,90 143,38 138,50 27,70 166,20

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �омнально-побтові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�КП�№220�від�26.02.2015)

52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Зовнішнє�освітлення�населених�пн�тів, �межах
визначених�зон�доби, �оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ
№1030�від�22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 29,87 5,97 35,84 34,63 6,93 41,56

Інші��одини�доби 119,48 23,90 143,38 138,50 27,70 166,20

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�потжності�—�в�дво	ратном�
розмірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он
У�раїни�“Про�еле�троенер�ети�”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою
НКРЕ�№�784�від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за� періодами� час,
встановлюються�та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001
№ 1241�(із�змінами�та�доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”
від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00
з�11.00�до�20.00
з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00
з�20.00�до�23.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами
та�доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-
1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà”

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 15,90 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñ-
ïåêò Ïðàâäè, 6, ë³ò. À (1-é ïîâåðõ)

ïåðóêàðíÿ 1470,78 2941,56
ð/ð: 26002301835243, ó ÒÂÁÂ ¹10026/0104 ô³ë³¿ — ÃÓ ïî
ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáë. ÏÀÒ“Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê

Óêðà¿íè”, êîä áàíêó 322669, êîä ªÄÐÏÎÓ: 39609111
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М А К О А У Т А К Р

Б А Д М І Н Т О Н Е

І Д О Н О М С Щ

Р Е Г І А К О Л А Д А

З И М А А Х А Л А Т

Н І Н Д З Я І Т О И
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Відповіді на сканворд 



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ îäåðæèì³ äóõîì âè-

ãîäè, îäíàê ñïðÿìóâàòè

òîé ðåñóðñ â ïðàêòè÷íå

ðóñëî íå âäàñòüñÿ. Ïðÿìóéòå òóäè,

äå âåëåëþäíî, òàì âàøà õàðèçìà

çàñÿº ðàéäóæíèìè áàðâàìè, ñïðè-

ÿþ÷è çàâîþâàííþ ëþáîâ³ òà ñèì-

ïàò³é îòî÷åííÿ.

ÒÅËÜÖ²,ðîçïîðîøóâàòè áà-

ãàò³ æèòòºâ³ ðåçåðâè íà äðó-

ãîðÿäí³ ñïðàâè íå õî÷åòü-

ñÿ, àëå òðåáà. Åêñòðèì — âàø äðóã,

îïèíèâøèñü â êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿,íå

âòðà÷àéòå ñàìîâëàäàííÿ.Ñï³ðí³ ïè-

òàííÿ âèð³øóéòå çàêîííèì ³ ÷åñíèì

øëÿõîì.×èì áè íå çàéìàëèñÿ,áóäü-

òå äèñöèïë³íîâàíèìè, áåçäîãàííî

âèêîíóéòå âçÿò³ íà ñåáå îáîâ’ÿçêè.

Ó ÁËÈÇÍÞÊ²Â, ïîïðè ÿñ-

êðàâó ïðèâàáëèâ³ñòü,çâ’ÿçà-

í³ êðèëà (ç êàðì³÷íèõ ïðè-

÷èí). Ðîáèòè äîâîäèòüñÿ íå òå, ùî

õî÷åø, à äî ÷îãî çîáîâ’ÿæå äîëÿ.

Òåìà ïàðòíåðñòâà (øëþáíîãî, ä³-

ëîâîãî) íèí³ ïîñòàíå ó âñ³é êðàñ³.

ÐÀÊÈ, øë³ôóéòå ïåðëèíó

ïîê³ðíîñò³ â íàòõíåíí³é

ïðàö³.ßê ôàõ³âåöü âè îðè-

ã³íàëüíà òâîð÷à îñîáèñò³ñòü,íå ÷âà-

ëàéòå ó õâîñò³, à êðîêóéòå â íîãó ç

íàóêîâèì ïðîãðåñîì, â ñîö³óì³ â³ä-

áóâàþòüñÿ ïåðåòóðáàö³¿, çà ÿêèìè

ìàéáóòíº êàð’ºðè.

ËÅÂÈ, áåð³òü ó÷àñòü ó ðîç-

âàæàëüíèõ çàõîäàõ, ðåê-

ëàìíèõ àêö³ÿõ,âëàøòîâóé-

òå íåôîðìàëüí³ çóñòð³÷³. Â ðîë³ îð-

ãàí³çàòîðà, ìåíåäæåðà âè áóäå íå-

ïåðåâåðøåí³,îñê³ëüêè êåðóâàòèìå-

òåñÿ íå áàæàííÿì ïîâåñåëèòèñÿ, à

ïî÷óòòÿì âèñîêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ó Ä²Â ðåéòèíã ïîïóëÿðíî-

ñò³ çðîñòàº,ðîçêðóòêà ³ì³ä-

æó éäå áëèñêó÷å, âè ìóä-

ð³ºòå íà î÷àõ, íà õîäó, â³äêîïóþ÷è

çåðíà ³ñòèíè. Çîñåðåäüòåñÿ íà ñ³-

ìåéíèõ ñïðàâàõ, êëîïîòè ïðî ïðè-

âàòíå æèòòÿ ìàþòü ïîñ³ñòè ÷³ëüíå

ì³ñöå, ³íâåñòóéòå òóäè ñèëè, ãðîø³

³ ñòâîðþéòå êîìôîðòíèé äîìàø-

í³é ðàé.

ÒÅÐÅÇÈ, âè — âç³ðåöü ³í-

òåëåêòóàëà òà åðóäèòà, ç

ÿêèì áóäå ö³êàâî òà âåñå-

ëî. Îá³çíàí³ñòü ó âñ³õ ñôåðàõ ôå-

íîìåíàëüíà! Òîæ ëàâè òîâàðèø³â

òà äóõîâíèõ ïðèõèëüíèê³â ïîïîâ-

íÿòüñÿ,à ä³ëîâà êîìàíäà áóäå ïðîñ-

òî ó çàõâàò³! Öå íà êîðèñòü, îñê³ëü-

êè æèòòºâèé óñï³õ âñåá³÷íî çàëå-

æèòü â³ä óì³ííÿ ïðîÿâëÿòè ñàìî-

ñò³éí³ñòü ³ äðóæáè ç ëþäüìè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, çàðîáèòè ãðî-

øåé òðóäíîù³â íå ñêëàäå,

òðóä³âíèê âè ïîëóì’ÿíèé,

çäàòíèé ïðàöþâàòè çà ê³ëüêîõ, à

îñê³ëüêè öüîãî ðîêó ïðîôåñ³éíà

ñôåðà º õë³áíèì ôîðòóííèì ì³ñ-

öåì, òîæ íà çàçäð³ñòü ëåäàðÿì, ó

ÿêèõ â³òåð ñâèùå â êèøåíÿõ, çàâ-

æäè ìàòèìåòå çàéâó êîï³éêó.

Â³ä ÑÒÐ²ËÜÖ²Â âèìàãàºòü-

ñÿ îðãàí³çîâàí³ñòü, ñåðéîç-

í³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü.Òî-

ä³ íà ñëóæáîâîìó ôðîíò³, äå âñå

êèïèòü,ïîðàçîê íå áóäå.ßêùî îïè-

íèëèñÿ ï³ä ãí³òîì ïðàãìàòè÷íèõ

áàæàíü, ¿õ ðåàë³çàö³ÿ ò³ëüêè ó âà-

øèõ ðóêàõ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ áóäóòü çàêóò³ â

êàéäàíè óìîâíîñòåé ÿêî-

þñü íåçðèìîþ ðóêîþ, ìå-

òàþ÷èñü ì³æ ïóáë³÷íîþ ïåðåäîâîþ

³ òàºìíèì ôðîíòîì.Çìèð³òüñÿ òà òðè-

ìàéòå â ñåêðåò³ ïëàíè, íå àô³øóéòå

ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ä³ë³òüñÿ ñîêðîâåí-

íèì ò³ëüêè ç äîâ³ðåíèìè îñîáàìè.

ÂÎÄÎË²¯,ùèðî äáàéòå ïðî

ðîäèíó, âèêëàäàþ÷èñü äî

îñòàíêó, ³ Âñåâèøí³é ïðè-

ìíîæèòü ñèëè, çì³öíèòü ïîäðóæí³

óçè. À îäèíàêàì ïîøëå ö³êàâå íå-

îðäèíàðíå çíàéîìñòâî, ÿêå ìîæå

ïåðåðîñòè â øàëåíó ïðèñòðàñòü.

ÐÈÁÀÌ, àáè íå ïåðåòâî-

ðèòèñÿ íà ñóäíî áåç êåð-

ìà é â³òðèë, ÿêå ïîñò³éíî

êèäàº â³òðîì â ð³çí³ áîêè, çíàäî-

áèòüñÿ ÿêèéñü ãàëüì³âíèé âàæ³ëü.

Ìîæëèâî, âàñ óòðèìàº â³ä íåîáà÷-

íèõ êðîê³â ñòðàõ ïåðåä ïîðàçêîþ,

ïðîôåñ³éíèì ïðîâàëîì.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 57 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 39 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 52 %

ãîðîñêîï

6 òðàâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 6 òðàâíÿ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

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

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 41126
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ó Ðîñ³¿ çàÿâëÿþòü ïðî ïåðåìîãó íàä Êèòàºì
7523(!) ðîêè òîìó
ÏÅÐÅÏÈÑÓÂÀÍÍß ³ñòîð³¿ — ãîëîâíå çàíÿòòÿ ñó÷àñ-
íî¿ ðîñ³éñüêî¿ ïðîïàãàíäè. Ïðè öüîìó ó «â³äðåäà-
ãîâàíîìó» âàð³àíò³ ðîñ³éñüêà ³ñòîð³ÿ ìîæå âèêëè-
êàòè ëèøå ãîìåðè÷íèé ðåã³ò ó êîæíî¿ ðîçóìíî¿ ëþ-
äèíè òà ó òèõ ðîñ³ÿí, ÿê³ íå ï³ääàëèñÿ äåá³ë³çàö³éí³é
ïîë³òèö³ ³ìïåðñüêî¿ ñèñòåìè ïðîìèâêè ì³çê³â.

Òàê, ïîâ³äîìëÿº Joinfo. ua., âèÿâëÿºòüñÿ, Ðîñ³ÿ
âñòèãëà ïåðåìîãòè Êèòàé, ïðè÷îìó ñòàëîñÿ öå 7523
ðîêè òîìó.

Ïðèíàéìí³, ïðî ôàêò «ïåðåìîãè» ïîâ³äîìëÿº â³-
òàëüíèé áàíåð, âèâ³øåíèé äî 9 òðàâíÿ ³íòåðíåò-ïðî-
âàéäåðîì «Ñìàéë» íà îäí³é ³ç ìîñêîâñüêèõ âóëèöü.

Ðàçîì ç «ïåðåìîãîþ íàä Êèòàºì» ñåìèòèñÿ÷î-
ë³òíüî¿ äàâíîñò³ íà áàíåð³ çãàäóºòüñÿ òàêîæ «ïåðå-
ìîãà íàä Õàçàð³ºþ 1050 ðîê³â òîìó ³, ïðèðîäíî, çà-
õîïëåííÿ ðîñ³éñüêèìè äèâåðñàíòàìè ³ â³éñüêîâè-
ìè óêðà¿íñüêîãî Êðèìó ó 2014 ðîö³ �

319 — Ñâÿòà Í³íà Êàïïàäîê³éñüêà

õðåñòèëà öàðÿ Ãðóç³¿ Ì³ð³àíà ³ éî-

ãî ñâèòó.

1682 — ôðàíöóçüêèé êîðîëü Ëþ-

äîâèê XIV ïåðåì³ñòèâ ñâîþ ðåçè-

äåíö³þ ç Ïàðèæó äî Âåðñàëþ.

1686 —ó Ìîñêâ³ ì³æ Ðîñ³ºþ òà Ð³÷-

÷þ Ïîñïîëèòîþ ï³äïèñàíî ò. çâ.Â³÷-

íèé ìèð.

1953 — õ³ðóðã Äæîí Ã³ááîí ç Ô³-

ëàäåëüô³¿ (ÑØÀ) âïåðøå óñï³øíî

ïðîâ³â îïåðàö³þ íà â³äêðèòîìó

ñåðö³ ç âèêîðèñòàííÿì àïàðàòó

øòó÷íîãî êðîâîîá³ãó, ÿêèé â³í ñòâî-

ðþâàâ ç 1931 ðîêó.

1991 —íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó óêðà¿í-

ñüêèé ëåãêîàòëåò Ñåðã³é Áóáêà,

ñòðèáíóâøè ³ç æåðäèíîþ íà 6 ìåò-

ð³â ³ 7 ñàíòèìåòð³â, âñòàíîâèâ ñâ³é

äåñÿòèé ñâ³òîâèé ðåêîðä äëÿ â³ä-

êðèòèõ ñòàä³îí³â.

2012 — ï³ä ãàñëàìè «Çà Ðîñ³þ áåç

Ïóò³íà» â Ìîñêâ³ â³äáóâñÿ «Ìàðø

ì³ëüéîí³â» íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè

³íàâãóðàö³¿ âòðåòº îáðàíîãî ïðå-

çèäåíòîì Âîëîäèìèðà Ïóò³íà.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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