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Ó÷í³ íàâ÷àòèìóòüñÿ 
â êîìôîðòíèõ óìîâàõ
� Ç 1 âåðåñíÿ ó ñòîëèö³ â³äêðèþòü äâåð³ íîâ³ çàêëàäè îñâ³òè

Ó Êèºâ³ çàëèøèòüñÿ 
áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä
äëÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é
íàñåëåííÿ

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷-

êî. Çà éîãî ñëîâàìè, ñòîëè÷íà âëàäà

ðîáèòü âñå, àáè çìåíøèòè ô³íàíñîâå

íàâàíòàæåííÿ íà íåçàõèùåí³ âåðñòâè

íàñåëåííÿ, çîêðåìà ³ â ïèòàíí³ òàðè-

ô³â íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñ-

ïîðò³. Òîæ, â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè-

¿âðàäè,íàäàºòüñÿ ïðàâî íà ï³ëüãîâèé

ïðî¿çä îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí,

ÿêèé â³äøêîäîâóºòüñÿ çà ðàõóíîê ì³ñ-

öåâîãî áþäæåòó. Ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ

2015 ðîêó ê³ëüê³ñòü òàêèõ ï³ëüãîâèê³â

ó íàçåìíîìóòðàíñïîðò³ ñòîëèö³ ñêëà-

äàº ìàéæå 300 000 îñ³á, ó ï³äçåìíî-

ìó— ïîíàä 450 000 îñ³á.

«Ìè çáåðåãëè áåçêîøòîâíèé ïðî-

¿çä àáî çðîáèëè êîìïåíñàö³þ äëÿ êè-

ÿí, ÿê³ íàëåæàòü äî ï³ëüãîâèõ êàòåãî-

ð³é íàñåëåííÿ. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî

Êàáì³í íå êîìïåíñóº ì³ñüêîìó áþ-

äæåòó ïðî¿çä ïåíñ³îíåð³â,ìè çàëèøè-

ëè áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä äëÿ êè¿âñüêèõ

ïåíñ³îíåð³â,à òàêîæ äëÿ ó÷àñíèê³â â³é-

íè,ä³òåé â³éíè,âåòåðàí³â ïðàö³,ÿê³ òåæ

º ïåíñ³îíåðàìè ³ ìåøêàþòü ó Êèºâ³, ³

äëÿ äåÿêèõ ³íøèõ êàòåãîð³é ï³ëüãîâè-

ê³â. Òàêîæ çàëèøèâñÿ ï³ëüãîâèé ïðî-

¿çä äëÿ êè¿âñüêèõ øêîëÿð³â ³ ñòóäåí-

ò³â.Ìè ðîáèìî ³ ðîáèòèìåìî âñå,ùî-

áè ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ êèÿíè ì³í³-

ìàëüíî â³ä÷óëè íà ñîá³ ô³íàíñîâå íà-

âàíòàæåííÿ â ö³ íåïðîñò³ ÷àñè»,—ï³ä-

êðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íîâèé çàêîí, ÿêèé âñòóïèòü â ñè-

ëó ç 1 ÷åðâíÿ,çìåíøóº ê³ëüê³ñòü êàòå-

ãîð³é îñ³á,ÿêèì íàäàþòüñÿ ï³ëüãè íà ïðî-

¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Òàê,

çã³äíî ³ç çàêîíîì,âòðà÷àþòü ïðàâî íà

ï³ëüãîâèé ïðî¿çä îêðåì³ êàòåãîð³¿ ãðî-

ìàäÿí,ïðî¿çä ÿêèõâ³äøêîäîâóâàâñÿ çà

ðàõóíîê ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæå-

òóì³ñöåâèì áþäæåòàì.Çîêðåìà éäåòü-

ñÿ ïðî ó÷àñíèê³â â³éíè, ä³òåé â³éíè,

âåòåðàí³â ïðàö³, æåðòâ íàöèñòñüêèõ

ïåðåñë³äóâàíü, ÷ëåí³â ñ³ì’¿ çàãèáëîãî

(ïîìåðëîãî) âåòåðàíà â³éíè òà ³íø³ êà-

òåãîð³¿ ï³ëüãîâèê³â.

Ï³äïðèºìñòâî ñïëàòèëî
ìàéæå 3 ìëí ãðèâåíü
çà íåçàêîííå 
âèêîðèñòàííÿ 
ï³äçåìíèõ âîä

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâ ïðîêóðîðà Ñâÿòîøèí-

ñüêîãî ðàéîíó òà çîáîâ’ÿçàâ ÏÀÒ «Íà-

óêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò åëåêòðîìå-

õàí³÷íèõ ïðèëàä³â» ñïëàòèòè ìàéæå

3 ìëí ãðí çáèòê³â çà ñàìîâ³ëüíå âè-

äîáóâàííÿ ï³äçåìíèõ âîä.

Âñòàíîâëåíî,ùî òîâàðèñòâî âïðî-

äîâæ äâîõ ðîê³â ó ïîðóøåííÿ âèìîã

Âîäíîãî êîäåêñóÓêðà¿íè âèäîáóâàëî

ï³äçåìí³ âîäè áåç äîçâîëó íà ñïåö³-

àëüíå âîäîêîðèñòóâàííÿ.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåíí³ ïîðóøåí-

íÿ, ïðîêóðàòóðîþ áóëî çàÿâëåíî ïî-

çîâ ³ç âèìîãîþ â³äøêîäóâàòè çáèòêè,

ÿêèé ñóä çàäîâîëüíèâ ó ïîâíîìó îá-

ñÿç³.

ÄÈÒß×ÈÉ ñàäî÷îê ðîçòàøîâàíî
çà àäðåñîþ âóë. Äðàãîìàíîâà, 6/1.
Ðîçðàõîâàíî äîøê³ëüíèé íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä íà 220 ä³òåé. Ñåðåä
ðàéîí³â ñòîëèö³, äå ìîëîä³ ñ³ì’¿
íàéá³ëüøå ïîòåðïàþòü â³ä íåñòà-
÷³ ñàäî÷ê³â, ïåðøå ì³ñöå çàéìàº
Äàðíèöüêèé. Áóä³âíèöòâî íîâîãî
äîøê³ëüíîãî çàêëàäó êîøòóâàëî
ì³ñòó 51 ìëí ãðí. Íà ñüîãîäí³ ñòó-
ï³íü ãîòîâíîñò³ îá’ºêòà ñòàíîâèòü
55 %. Àëå âæå 1 âåðåñíÿ çàêëàä
çìîæå ïðèéíÿòè ä³òåé. Ïðî öå ïî-
â³äîìèâ äèðåêòîð ÊÏ «Æèòëî³í-
âåñòáóä-ÓÊÁ» Âÿ÷åñëàâ Íåïîï.

«Ç ãðîøèìà çàòðèìîê íåìàº.
Öå âïåðøå íà ìî¿é ïàì’ÿò³ çà ÷àñ
ðîáîòè ç áþäæåòîì. Ó íàñ öüîãî

ðîêó º 17 ñóáï³äðÿäíèõ îðãàí³çà-
ö³é. ² çàáîðãîâàíîñò³ ÿê ùîäî ìà-
òåð³àë³â, òàê ³ ùîäî çàðïëàòè íå
³ñíóº»,— çàçíà÷èâ ïàí Íåïîï òà
äîäàâ, ùî áóä³âíèöòâî äèòñàäêà
çàáåçïå÷èòü 100 íîâèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü äëÿ ì³ñòà. Â³í ïîîá³öÿâ, ùî
âæå ç âåðåñíÿ öåé äèòÿ÷èé çàêëàä
çìîæóòü â³äâ³äóâàòè ìàëåíüê³ äàð-
íè÷àíè.

Ó ñàäî÷êó òðè ïîâåðõè. Öå êðà-
ñèâå ñó÷àñíå ïðèì³ùåííÿ, äå áó-
äå âñå íåîáõ³äíå äëÿ íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó òà â³äïî÷èíêó ìàëå÷³,
à ñàìå: áàñåéí, àêòîâà, ìóçè÷íà ³
ñïîðòèâíà çàëè, õàð÷îáëîêè é óñå
íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ.

Íà ñüîãîäí³ íà îá’ºêò³ ïðîâîäÿòü-

ñÿ çàõîäè ç ìîíòàæó êàíàë³çàö³¿,
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåí-
íÿ, îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè ç ôàðáó-
âàííÿ ñò³í. Òàêîæ ³ùå ïîòð³áíî
çä³éñíèòè óòåïëåííÿ ôàñàäó, âñòà-
íîâèòè ìåòàëåâ³ äâåð³ òà îãîðîæ³,
çìîíòóâàòè ò³íüîâ³ íàâ³ñè.

Âÿ÷åñëàâ Íåïîï çàïåâíèâ ñòî-
ëè÷íó âëàäó, ùî ðîáîòè ïðîâî-
äÿòüñÿ ç óðàõóâàííÿì åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ — çàäëÿ åêîíîì³¿ áþäæå-
òó ì³ñòà.

Â³òàë³é Êëè÷êî àêöåíòóâàâ, ùî
Êèºâó âêðàé íåîáõ³äí³ íîâ³ ñîö³àëü-
í³ îá’ºêòè ³íôðàñòðóêòóðè, çîêðå-
ìà — øêîëè òà äèòñàäêè. ² äëÿ ì³ñü-
êî¿ âëàäè îäíå ç ïð³îðèòåòíèõ ïè-
òàíü — âèð³øåííÿ ñèòóàö³¿ ç ÷åð-
ãàìè, ÿê³ ³ñíóþòü â äèòÿ÷èõ ñàä-
êàõ, ³ ïåðåïîâíåí³ñòþ øê³ë.

«Âò³ëþºìî âñå, ùî îá³öÿëè. Ìè
ïîâèíí³ ââîäèòè â åêñïëóàòàö³þ
á³ëüøå øê³ë ³ ñàäî÷ê³â. Ìè ïî÷àëè
öå ðîáèòè ³ ïðîäîâæóâàòèìåìî»,—
çàóâàæèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà.

Øêîëà ¹ 128 ðîçì³ùåíà â
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ çà àäðå-
ñîþ âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, 6. Ðàí³-
øå òóò íàâ÷àëèñÿ 400 øêîëÿð³â,
à ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà äîáóäî-
âè çàêëàä çìîæóòü â³äâ³äóâàòè

1200 ó÷í³â. Ñó÷àñíó øêîëó ç âå-
ëèêîþ ñïîðòèâíîþ çàëîþ òà áà-
ñåéíîì áóäå îáëàäíàíî ìîí³òî-
ðàìè, ³íòåðàêòèâíèìè äîøêàìè
³ âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ íàâ÷àííÿ
ä³òåé.

«Ìè îá³öÿëè, ùî çðîáèìî Êè-
¿â ºâðîïåéñüêèì ì³ñòîì, ³ ö³ ³í-
ôðàñòðóêòóðí³ îá’ºêòè â³äïîâ³äà-
þòü ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì. Ä³-
òè íàâ÷àòèìóòüñÿ â êîìôîðòíèõ
óìîâàõ»,— çàïåâíèâ Â³òàë³é Êëè÷-
êî.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî âëàø-
òóâàííÿ îõîðîííî¿ ñèãíàë³çàö³¿,
â³äåîíàãëÿäó, äèñïåò÷åðèçàö³ÿ,
àêóñòè÷íà ñèñòåìà àêòîâî¿ çàëè,
³íòåðàêòèâí³ äîøêè â êëàñàõ.

Íèí³ âåäóòüñÿ ðîáîòè ç ïðîêëà-
äàííÿ çîâí³øíüî,¿ òåïëîìåðåæ³,
ìîíòàæ âíóòð³øí³õ ñèñòåì âîäî-
ãîíó, îïàëåííÿ, ðîçïî÷àòî çàõîäè
ç áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.

Ðåêîíñòðóêö³þ øêîëè îö³íþ-
þòü â ìàéæå 93 ìëí ãðí. Ñòóï³íü ãî-
òîâíîñò³ îá’ºêòà — 50 %.

«Íà áóä³âíèöòâ³ çàä³ÿíî 252 ðî-
á³òíèêè. Áåç âèõ³äíèõ ³ ñâÿò âîíè
ïðàöþþòü çàäëÿ òîãî, ùîáè øêî-
ëà øâèäøå â³ä÷èíèëà äâåð³ äëÿ
ó÷í³â»,— ï³äñóìóâàâ Âÿ÷åñëàâ ²âà-
íîâè÷ �

Â÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåâ³ðèâ ãîòîâ-
í³ñòü íîâîãî äèòÿ÷îãî ñàäêà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ïî âóë. Äðàãîìàíîâà íà Ïîçíÿêàõ ³ ðåêîíñòðóêö³þ
ç äîáóäîâîþ øêîëè ¹ 128 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ ñòîëèö³. Îáèäâà îá’ºêòè áóäóþòüñÿ çà ðàõóíîê
ì³ñüêîãî áþäæåòó ³ áóäóòü ââåäåí³ â åêñïëóàòàö³þ
äî ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðî³íñïåêòóâàâ ãîòîâí³ñòü íîâîãî äèòñàäêà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ïî âóë.Äðàãîìàíîâà ³ ðåêîíñòðóêö³þ ç äîáóäîâîþ øêîëè ¹128 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³, ÿê³ ìàþòü çäàòè â åêñïëóàòàö³þ âæå äî 1 âåðåñíÿ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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План роботи III 
 IV сесій Київської міської ради VII скликання на січень 
 грудень 2015 року

Про передачу об'єктів нерухомості комунальної власності
територіальної громади міста Києва до сфери управління
центральних органів виконавчої влади, судових та
правоохоронних органів

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про питання використання (зарахування, закріплення, передача
на баланс та інш.) майна територіальної громади м. Києва, в тому
числі:

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва закінченого будівництвом об'єкта
комунального призначення (реконструкція транспортної
розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі м. Києва)
(Перша черга будівництва)

упродовж 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Інші:

"Про затвердження Положення про оренду майна територіальної
громади міста Києва"

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
2 жовтня 2013 року № 42/9630 "Про визначення мінімальної
вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого
майна фізичних осіб"

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про внесення змін до рішення Київради від 24 травня 2012 року
№ 596/7933 "Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках
м. Києва"

упродовж 2015 року Директор Департаменту житловоAкомунальної інфраструктури
Новицький Д. Ю.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про викуп об'єктів нерухомого майна, які перебувають у
приватній власності, для суспільних потреб у зв'язку з
реконструкцією транспортної розв'язки на Поштовій площі у
Подільському районі

упродовж 2015 року Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Спасибко О. В.

Голова комісії Береговий Ю. М.

10. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
житловоAкомунального
господарства та паливноA
енергетичного комплексу

Про затвердження Комплексної програми реформування і
розвитку житловоAкомунального господарства міста Києва на
2015 A 2017 роки

січень A лютий 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про внесення змін до рішення Київради від 08 листопада 2007
року № 1159/3992 "Про затвердження переліку житловоA
комунальних послуг у житловому фонді міста Києва, право на
здійснення яких виборюється на конкурсних засадах"

січень A березень 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про внесення змін до рішення Київради від 24 травня 2012 року
№ 596/7933 "Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках
м. Києва"

лютий 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про створення об'єднання комунальних підприємств міста Києва
"Міський центр обслуговування споживачів"

березень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д.Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про визначення розміру статутного капіталу РС СКП "Київський
крематорій"

лютий A березень 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про визначення розміру статутного капіталу РС СКП
"Спецкомбінат ПКПО"

лютий A березень 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю. Генеральний
директор ПАТ "Київенерго" Фоменко О. В.

Голова комісії Клюс О. В.

Про визначення розміру статутного капіталу КП КК АТП № 2737 лютий A березень 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень
Київської міської ради у сфері поводження з побутовими
відходами

травень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 25 березня 2010 року № 435/3873 "Про
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів"

травень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25
грудня 2008 року № 1051/1051

вересень A жовтень 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
Білоцерковець Д. О.

Голова комісії Клюс О. В.

Про затвердження Переліку природоохоронних заходів у місті
Києві у 2016 році

грудень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
Білоцерковець Д. О.

Голова комісії Клюс О. В.

Про благоустрій міста у зимовий період січень A лютий 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
Білоцерковець Д. О.

Голова комісії Клюс О. В.

Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва березень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
Білоцерковець Д. О.

Голова комісії Клюс О. В.

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення
об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів, анулювання дозволів у місті Києві

жовтень A листопад 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
Білоцерковець Д. О.

Голова комісії Клюс О. В.

Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо
комунального підприємства

березень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
Білоцерковець Д. О.

Голова комісії Клюс О. В.

Про діяльність комунального підприємства "Центр ідентифікації
тварин" та комунального підприємства "Притулок для тварин"

січень A лютий 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища
Білоцерковець Д. О.

Голова комісії Клюс О. В.

Про списання основних засобів, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та перебувають у
володінні та користуванні публічного акціонерного товариства
"КИЇВЕНЕРГО"

березень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.

Про демонтаж та списання основних засобів, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва та
перебувають у володінні та користуванні публічного акціонерного
товариства "КИЇВЕНЕРГО"

листопад 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.

Про списання основних засобів, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та перебувають у
володінні та користуванні публічного акціонерного товариства
"АК "Київводоканал"

жовтень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.

Про демонтаж та списання основних засобів, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва та
перебувають у володінні та користуванні публічного акціонерного
товариства "АК "Київводоканал"

листопад 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.
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Про демонтаж та списання основних засобів, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва та
перебувають у володінні та користуванні публічного акціонерного
товариства "Київгаз"

жовтень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.

Про надання дозволу на продаж та списання автотранспортних
засобів, що належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва

жовтень A листопад 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.

Про демонтаж та списання шляхом ліквідації основних засобів,
що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва (будівлі і споруди)

жовтень A листопад 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.

Про передачу у безоплатне користування (позичку) об'єктів
нерухомості, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

жовтень A листопад 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.

Про передачу об'єктів нерухомості комунальної власності
територіальної громади міста Києва до сфери управління
центральних органів виконавчої влади, судових та
правоохоронних органів

грудень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.

Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 02 грудня
2010 року № 284/5096 "Про питання комунальної власності
територіальної громади міста Києва"

грудень 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Клюс О. В.

Про затвердження міської програми з енергозбереження квітень A травень 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про затвердження міської програми "Ліфт" лютий 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про виконання Закону України від 10.04.2014 № 1198 "Про
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
розрахунків за енергоносії"

лютий 2015 року Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про підготовку міського господарства до осінньоAзимового
періоду 2015 A 2016 років

квітень A березень 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

Про будівництво в м. Києві сміттєспалювальних заводів травень A червень 2015
року

Заступник голови КМДА Пантелеєв П. О. Директор Департаменту
житловоAкомунальної інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії Клюс О. В.

11. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.10.2014 № 378/6594 "Про перейменування комунального
підприємства "Київський міський центр розвитку рибного
господарства" виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та деякі інші питання
його фінансовоAгосподарської діяльності"

2015 рік Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.04.2013 № 153/9210 "Про припинення комунального
підприємства "Домашній магазин", комунального підприємства
"Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації), комунального підприємства "Київські ринки"
шляхом приєднання до комунального підприємства "Світоч" 
м. Києва"

2015 рік Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Про затвердження Комплексної київської міської цільової
програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та
споживчого ринку на 2015 A 2018 роки

2015 рік Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо врегулювання питання встановлення зручного для
населення режиму роботи закладів торгівлі та ресторанного
господарства та впорядкування продажу алкогольних напоїв,
тютюнових виробів та пива в роздрібній торговельній мережі

2015 рік Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Про збільшення розміру статутного капіталу комунального
підприємства "Київський іподром"

2015 рік Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Про особливості розгляду та прийняття Київською міською радою
проектів регуляторних актів

протягом 2015 року Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Про затвердження Концепції проведення дерегуляційних
процесів на міському рівні

листопад A грудень 2015
року

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Презентація Комплексної київської міської цільової програми
сприяння розвитку підприємництва, промисловості та
споживчого ринку на 2015 A 2018 роки

січень 2015 року Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Про виконання Київської міської цільової програми сприяння
розвитку малого та середнього підприємництва на 2013 A 2014
роки

березень 2015 року Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Напрацювання дерегуляційних ініціатив з метою подальшої
підготовки проекту рішення Київської міської ради щодо
Концепції проведення дерегуляційних процесів на міському рівні

червень 2015 року Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А.

Голова комісії Карпенко А. Я.

Про виконання Комплексної київської міської цільової програми
сприяння розвитку підприємництва, промисловості та
споживчого ринку на 2015 A 2018 роки за I півріччя 2015 року

серпень A вересень 2015
року 

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А. 

Голова комісії Карпенко А. Я. 

Про зміни до Комплексної київської міської цільової програми
сприяння розвитку підприємництва, промисловості та
споживчого ринку на 2015 A 2018 роки (в разі необхідності) 

листопад A грудень 2015
року 

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Кузьменко М. А. 

Голова комісії Карпенко А. Я. 

Про підготовку проекту рішення Київради "Про затвердження
плану діяльності Київської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік" 

грудень 2015 року Постійна комісія Київради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики 

Голова комісії Карпенко А. Я. 

Розгляд, надання пропозицій та підготовка експертних висновків
щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів
постійними комісіями Київради та виконавчим органом Київради
(Київською міською державною адміністрацією) згідно з планом
діяльності Київради з підготовки проектів регуляторних актів на
2015 рік 

протягом 2015 року Постійні комісії Київської міської ради, структурні підрозділи КМДА Голова комісії Карпенко А. Я. 

12. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
регламенту та депутатської
етики

Здійснення заходів з контролю за виконанням Регламенту
Київської міської ради, а також при необхідності внесення змін
до нього

протягом 2015 року Голова комісії Черніков О. М.

Здійснення заходів з контролю за виконанням Положення про
постійні комісії Київської міської ради, а також при необхідності
внесення змін до нього

протягом 2015 року Голова комісії Черніков О. М.

Розгляд заяв депутатів Київської міської ради щодо обрання їх до
складу постійних комісій Київради, а також щодо припинення
ними повноважень депутатів Київради та підготовка відповідних
проектів рішень

протягом 2015 року Голова комісії Черніков О. М.

Розгляд актів прокурорського реагування, клопотань
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі, а також звернень інших
правоохоронних та контролюючих органів

протягом 2015 року Голова комісії Черніков О. М.

Розгляд проектів рішень щодо внесення змін до структури та
загальної чисельності виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) та секретаріату Київради

протягом 2015 року Київський міський голова, заступник міського голови — секретар
Київської міської ради, керівник апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії Черніков О. М.

Розгляд проектів рішень щодо створення та функціонування
тимчасових контрольних комісій Київради

протягом 2015 року Голова комісії Черніков О. М.

Розгляд проектів рішень, які стосуються припинення права
користування землею та вилучення земельних ділянок,
припинення (розірвання) договорів оренди землі

протягом 2015 року Голова комісії Черніков О. М.

Розгляд проектів рішень, які стосуються регулювання юридичного
забезпечення діяльності Київської міської ради та виконавчого
органу Київради

протягом 2015 року Голова комісії Черніков О. М.
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Розгляд питань, які стосуються врегулювання спірних
правовідносин у галузі землекористування та містобудування

протягом 2015 року Голова комісії Черніков О. М.

Розгляд проектів розпоряджень виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) щодо затвердження
положень про структурні підрозділи міськдержадміністрації

протягом 2015 року Заступники голови та керівники структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Голова комісії Черніков О. М.

Участь у конференціях, семінарах, робочих групах, нарадах тощо
відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії

протягом 2015 року Голова комісії Черніков О. М.

13. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
культури та туризму

"Про внесення змін до рішень Київської міської ради від
23.12.2012 № 414/5226, від 24.05.2012 № 578/7915 та від
05.04.2012 № 387/7724"

березень A квітень 2015
року

В. о. директора Департаменту культури Попова Д. О. Заступник голови комісії В.
Мондриївський

"Про затвердження мережі закладів культури міста Києва" травень A червень 2015
року

В. о. директора Департаменту культури Попова Д. О. Заступник голови комісії В.
Мондриївський

"Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво
на 2016 A 2020 роки"

вересень A жовтень 2015
року

В. о. директора Департаменту культури Попова Д. О. Заступник голови комісії В.
Мондриївський

"Про надання дозволу комунальному об'єднанню "Київкіно" на
знесення та списання будівлі на вул. Теслярській, 2"

жовтень A листопад 2015
року

В. о. директора Департаменту культури Попова Д. О. Заступник голови комісії В.
Мондриївський

14. Постійна комісія Київської
міської ради з питань сім'ї,
молоді та спорту

Про продовження з 2015 року експерименту із запровадження в
місті Києві сімейного патронату як складової підтримки сімей з
дітьми, системи захисту прав дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах чи залишилися без батьківського
піклування

травень 2015 року Начальник Служби у справах дітей Постійна комісія Київської
міської ради з питань сім'ї,
молоді та спорту

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
01.11.2012 № 238/8522 "Про затвердження міської цільової
програми "Діти столиці" на 2011 A 2015 роки" та фінансування її
заходів у 2015 році

квітень A травень
(протягом 2015 року
КМДА)

Начальник Служби у справах дітей Постійна комісія Київської
міської ради з питань сім'ї,
молоді та спорту

Про створення Київського міського центру та районних центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

протягом 2015 року Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Трофимов О. С.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань сім'ї,
молоді та спорту

Про затвердження статутів дитячоAюнацьких спортивних шкіл
міста

протягом 2015 року Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Трофимов О. С.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань сім'ї,
молоді та спорту

Про визначення закладів фізичної культури і спорту,
розташованих у місті Києві, яким встановлюються пільги щодо
сплати податку за земельну ділянку

жовтень A грудень 2015
року

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Трофимов О. С.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань сім'ї,
молоді та спорту

Про відведення земельних ділянок для будівництва,
реконструкції та обслуговування об'єктів спортивної
інфраструктури

протягом 2015 року Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Трофимов О. С.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань сім'ї,
молоді та спорту

Про створення регіонального молодіжного центру на базі
Київського молодіжного центру праці

липень A серпень 2015
року

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Трофимов О. С.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань сім'ї,
молоді та спорту

Про затвердження програми по галузі "Фізична культура і спорт"
"Київ спортивний на 2016 A 2020 роки"

жовтень A грудень 2015
року

Заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Трофимов О. С.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань сім'ї,
молоді та спорту

15. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
дотримання законності,
правопорядку та боротьби з
корупцією

Проекти рішень Київської міської ради щодо затвердження
народних засідателів районних судів міста Києва

січень A грудень 2015
року

Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії
корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії, у разі відсутності
A заступник голови або секретар
комісії

Проекти рішень Київської міської ради щодо затвердження
присяжних районних судів міста Києва

січень A грудень 2015
року

Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії
корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії, у разі відсутності
A заступник голови або секретар
комісії

Здійснення заходів з контролю по виконанню Міської цільової
комплексної програми профілактики та протидії злочинності в
місті Києві "Безпечна столиця" на 2012 A 2015 роки, а також при
необхідності внесення змін до неї

січень A грудень 2015
року

Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків Начальник Управління з питань
правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії, у разі відсутності
A заступник голови або секретар
комісії

Здійснення заходів з контролю за виконанням Міської цільової
програми правової освіти населення міста Києва на 2012 A 2016
роки, а також при необхідності внесення змін до неї

січень A грудень 2015
року

Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків Начальник Управління з питань
правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії, у разі відсутності
A заступник голови або секретар
комісії

Здійснення заходів з контролю за виконанням Міської цільової
програми сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної
юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011 A 2015
роки, а також при необхідності внесення змін до неї

січень A грудень 2015
року

Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків Начальник Управління з питань
правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії, у разі відсутності
A заступник голови або секретар
комісії

Здійснення заходів з контролю за виконанням Програми
поліпшення організації підготовки громадян до військової
служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову
військову службу та військовоAпатріотичного виховання молоді
на 2011 A 2015 роки, а також при необхідності внесення змін до неї

січень A грудень 2015
року

Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків Київський міський військовий
комісар

Голова комісії, у разі відсутності
A заступник голови або секретар
комісії

Розгляд актів прокурорського реагування, клопотань
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
реалізацію державної політики в сфері нагляду, а також звернень
інших правоохоронних та контролюючих органів

січень A грудень 2015
року

Голова комісії, у разі відсутності
A заступник голови або секретар
комісії

Заслуховування звіту керівника штабу Київського міського
громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону щодо результатів роботи та цільового
використання бюджетних коштів

січень A грудень 2015
року

Начальник Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання
та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова комісії, у разі відсутності
A заступник голови або секретар
комісії

Розгляд питань, які належать до компетенції постійної комісії січень A грудень 2015
року

Голова комісії, у разі відсутності
заступник голови або секретар
комісії

Структурні підрозділи КМДА

На виконання п. 10 Плану дій із впровадження Ініціативи
"Партнерство "Відкритий Уряд" у 2014 A 2015 роках,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
26.11.2014 № 1176Aр, розробити із залученням громадськості
антикорупційну регіональну програму та подати її на
затвердження до Київської міської ради 

протягом 2015 року Заступник начальника управління з питань правоохоронної роботи,
запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) Івасенко М. М. 

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
дотримання законності,
правопорядку та боротьби з
корупцією 

Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми
профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна
столиця" на 2012 A 2015 роки та внесення на розгляд сесії
Київської міської ради нової редакції програми на період 2016 A
2018 років 

протягом 2015 року Заступник начальника управління з питань правоохоронної роботи,
запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) Івасенко М. М. 

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
дотримання законності,
правопорядку та боротьби з
корупцією 

Про внесення змін до Міської цільової програми правової освіти
населення міста Києва на 2012 A 2016 роки 

протягом 2015 року Заступник начальника управління з питань правоохоронної роботи,
запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) Івасенко М. М. 

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
дотримання законності,
правопорядку та боротьби з
корупцією 

Про внесення змін до Міської цільової програми сприяння в
забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших
судових органів у місті Києві на 2011 A 2015 роки та внесення на
розгляд сесії Київської міської ради нової редакції програми на
період 2016 A 2018 років

протягом 2015 року Заступник начальника управління з питань правоохоронної роботи,
запобігання та протидії корупції Івасенко М. М.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
дотримання законності,
правопорядку та боротьби з
корупцією

II. Постійні комісії Київської
міської ради

Контроль за виконанням рішень Київської міської ради січень A грудень 2015
року

Перший заступник, заступники голови Київської міської державної
адміністрації, керівники структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голови постійних комісій
Київської міської ради

III. Постійні комісії Київської
міської ради

Заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та посадових осіб, призначених або затверджених
Київською міською радою

січень A грудень 2015
року

Перший заступник, заступники голови Київської міської державної
адміністрації, керівники структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Голови постійних комісій
Київської міської ради

Київський міський голова В. Кличко
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Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо утворення муніципальної поліції
Рішення Київської міської ради № 325/1190 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Укра

їни «Про столицю України — місто
герой Київ», Закону України «Про органи самоорганізації населення»,
враховуючи складну ситуацію в країні, соціальну, економічну напругу, а також загострення криміногенної
ситуації в столиці України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Направити
звернення
деп�татів
Київсьої

місьої
ради
до
Верховної
Ради
Ураїни
та
Ка-

бінет�
Міністрів
Ураїни
з"ідно
з
додатом.

2.
Оприлюднити
це
рішення
в
"азеті
Київ-

сьої
місьої
ради
«Хрещати».

3.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
рішення

поласти
на
постійн�
омісію
Київсьої
місьої

ради
з
питань
дотримання
заонності,
право-

поряд�
та
боротьби
з
ор�пцією.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до
рішення
Київсьої
місьої
ради

02.04.2015
№ 325/1190

Звернення депутатів Київської міської ради 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо утворення муніципальної поліції
Відповідно
до
положень
Констит�ції
Ураїни
людина,
її
життя
і
здоров’я,
честь
і
"ідність,
не-

доторанність
і
безпеа
визнаються
в
Ураїні
найвищими
соціальними
цінностями.
Кожна
лю-

дина
має
право
на
свобод�
та
особист�
недоторанність.
Кожен
має
право
захищати
своє
жит-

тя
і
здоров’я,
життя
і
здоров’я
інших
людей
від
протиправних
пося"ань.
Носієм
с�веренітет�
і
єди-

ним
джерелом
влади
в
Ураїні
є
народ,
яий
здійснює
влад�
безпосередньо
і
через
ор"ани
дер-

жавної
влади
та
ор"ани
місцево"о
самовряд�вання.

Сладна
сит�ація
в
Ураїні —
проведення
на
сході
раїни
антитерористичної
операції,
соціаль-

но-еономічна
нестабільність
(риза),
висоий
рівень
безробіття,
масові
сорочення
робочих

місць —
сприяє
за"остренню
риміно"енної
сит�ації
я
в
цілом�
в
раїні,
та
і
в
столиці —
місті

Києві.

На
жаль,
за
останні
місяці
ільість
випадів
шахрайств,
радіжо,
"рабежів
�
столиці
порів-

няно
з
мин�лим
роом
значно
збільшилась,
про
що
повідомляє
Головне
�правління
статистии

в
місті
Києві.

Вочевидь,
працівнии
районних
відділів
міліції
столиці
значною
мірою
задіяні
в
боротьбі
зі

злочинністю,
здійсненні
слідчих
та
оперативно-розш�ових
заходів
і
не
в
змозі
в
повном�
об-

сязі
займатись
захистом
жителів
і
"остей
міста
Києва.

Відта,
врахов�ючи
позитивний
європейсьий
досвід,
деп�тати
Київсьої
місьої
ради
звер-

таються
до
Верховної
Ради
Ураїни
та
Кабінет�
Міністрів
Ураїни
з
підтримою
ідеї
створення

м�ніципальної
поліції
та
необхідністю
яомо"а
сорішо"о
вивчення
"ромадсьої
д�ми
та
впро-

вадження
цьо"о
інстит�т�
охорони
"ромадсьо"о
поряд�,
що
дасть
можливість
місцевим
вла-

дам
виріш�вати
проблеми
територіальних
"ромад,
а
саме:
забезпеч�вати
безпе�
життєдіяль-

ності,
заонності,
бла"о�строю,
правопоряд�
в
місті,
підвищити
рівень
забезпечення
прав,
сво-

бод
"ромадян
міста,
посилити
онтроль
за
станом
правопоряд�
в
"ромадсьих
місцях
та
міс-

цях
з
масовим
переб�ванням
людей,
підвищити
ефетивність
реа"�вання
�
разі
за"рози
або
ви-

нинення
надзвичайних
сит�ацій
та
подій,
вирішення
інших
на"альних
для
міста
завдань,
що
в

свою
чер"�
дозволить
зменшити
навантаження
на
співробітниів
міліції
і
більш
ефетивно
бо-

ротися
із
злочинністю.
Київський міський голова

В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки і контролю за проведенням лікування 

та реабілітації киян — учасників бойових дій 
у зоні проведення антитерористичної операції
Рішення Київської міської ради № 330/1195 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Регламенту Ки

ївської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, Київська місь

ка рада

ВИРІШИЛА:

1.
Створити
тимчасов�
онтрольн�
омісію
Ки-

ївради
з
питань
перевіри
і
онтролю
за
про-

веденням
лі�вання
та
реабілітації
иян —
�час-

ниів
бойових
дій
�
зоні
проведення
антите-

рористичної
операції
(далі —
тимчасова
он-

трольна
омісія).

2.
Обрати
персональний
слад
тимчасової

онтрольної
омісії:

Голова
тимчасової
онтрольної
омісії:

— Головня
Роман
Гри"орійович,
деп�тат
Ки-

ївсьої
місьої
ради;

члени
тимчасової
онтрольної
омісії:

— Бондарено
Володимир
Дмитрович,
деп�-

тат
Київсьої
місьої
ради;

— Велімовсьий
Анатолій
Романович,
деп�-

тат
Київсьої
місьої
ради;

— Гал�ша
Олена
Михайлівна,
деп�тат
Ки-

ївсьої
місьої
ради;

— Ганноха
Бо"дан
І"орович,
деп�тат
Київ-

сьої
місьої
ради;

— Гончаров
Володимир
Валентинович,
де-

п�тат
Київсьої
місьої
ради;

— Г�лей
Ярослав
Танасійович,
деп�тат
Ки-

ївсьої
місьої
ради;

— Г�совсьий
Сер"ій
Михайлович,
деп�тат

Київсьої
місьої
ради;

— Єсіна
Олена
Олесандрівна,
деп�тат
Ки-

ївсьої
місьої
ради;

— Костено
Людмила
Василівна,
деп�тат

Київсьої
місьої
ради;

— К�тня
Святослав
Віторович,
деп�тат
Ки-

ївсьої
місьої
ради;

— Міщено
Олесандр
Гри"орович,
деп�тат

Київсьої
місьої
ради;

— Пабат
Олесандр
Віторович,
деп�тат
Ки-

ївсьої
місьої
ради;

— Павли
Віталій
Андрійович,
деп�тат
Київ-

сьої
місьої
ради;

— Петровець
Оле"
Федорович,
деп�тат
Ки-

ївсьої
місьої
ради.

3.
Основним
завданням
тимчасової
онтроль-

ної
омісії
визначити
перевір�
і
онтроль
за

проведенням
лі�вання
та
реабілітацією
и-

ян —
�часниів
бойових
дій
�
зоні
проведення

антитерористичної
операції.

4.
Для
вионання
поладених
на
тимчасов�

онтрольн�
омісію
завдань
вона
має
право
�

десятиденний
термін
отрим�вати
від
відпові-

дальних
ор"анів
(�станов)
до�менти
(матері-

али),
а
таож
засл�хов�вати
необхідн�
інфор-

мацію.

5.
Визначити
термін
діяльності
тимчасової

онтрольної
омісії —
шість
місяців.

6.
Попередній
звіт
тимчасової
онтрольної

омісії
про
вионан�
робот�
та
пропозиції
за-

сл�хати
на
пленарном�
засіданні
Київсьої
місь-

ої
ради
не
пізніше
тримісячно"о
термін�
з
дня

прийняття
цьо"о
рішення.

7.
Матеріально-технічне,
інформаційне
та

ор"анізаційне
забезпечення
роботи
тимчасо-

вої
онтрольної
омісії
поласти
на
серетарі-

ат
Київсьої
місьої
ради.

8.
Це
рішення
офіційно
оприлюднити
в
"азе-

ті
Київсьої
місьої
ради
«Хрещати».

9.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
рішення

поласти
на
постійн�
омісію
Київсьої
місьої

ради
з
питань
ре"ламент�
та
деп�татсьої
ети-

и
та
постійн�
омісію
Київсьої
місьої
ради
з

питань
охорони
здоров’я
та
соціальної
полі-

тии.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
біля будинку № 36 на просп. Оболонському 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 326/1191 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно
заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мі

ністерства будівництва, архітектури та житлово
комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Надати
стат�с
свер�
земельній
ділянці

площею
0,36
"а
біля
б�дин�
№ 36
на
просп.

Оболонсьом�
в
Оболонсьом�
районі
м.
Ки-

єва
з"ідно
з
планом-схемою,
що
додається.

2.
Внести
зміни
до
Про"рами
розвит�
зеле-

ної
зони
м.
Києва
до
2010
ро�
та
онцепції

форм�вання
зелених
насаджень
в
централь-

ній
частині
міста,
затверджених
рішенням
Ки-

ївсьої
місьої
ради
від
19.07.2005
№ 806/3381

та
продовжених
на
період
до
2015
ро�
рішен-

ням
Київсьої
місьої
ради
від
27.11.2009

№ 714/2783
(таблиця
2
«Озеленені
території
за-

"ально"о
орист�вання
м.
Києва,
що
відповіда-

ють
типоло"ічним
ознаам
та
план�вальним

вимо"ам»),
додавши
земельн�
ділян�,
визна-

чен�
п�нтом
1
цьо"о
рішення,
до
перелі�

сверів
Оболонсьо"о
район�
м.
Києва.

3.
Ком�нальном�
підприємств�
по
�триман-

ню
зелених
насаджень
Оболонсьо"о
район�

вионавчо"о
ор"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Ки-

ївсьої
місьої
державної
адміністрації)
та
Де-

партамент�
земельних
рес�рсів
вионавчо"о

ор"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місь-

ої
державної
адміністрації)
здійснити
ор"ані-

заційно-правові
заходи
щодо
оформлення
пра-

ва
постійно"о
землеорист�вання
земельної

діляни
площею
0,36
"а
на
просп.
Оболонсьо-

м�,
36
в
Оболонсьом�
районі
м.
Києва.

4.
Київсьом�
ом�нальном�
об’єднанню
зе-

лено"о
б�дівництва
та
еспл�атації
зелених
на-

саджень
міста
«Київзеленб�д»
вионавчо"о
ор-

"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої

державної
адміністрації)
здійснити
ор"аніза-

ційно-правові
заходи
щодо
бла"о�строю
зе-

мельної
діляни
площею
0,36
"а
на
просп.
Обо-

лонсьом�,
36
в
Оболонсьом�
районі
м.
Ки-

єва.

5.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
рішення

поласти
на
постійн�
омісію
Київсьої
місьої

ради
з
питань
еоло"ічної
політии.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради

Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку 
№ 25 на вул. Маршала Малиновського в Оболонському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 327/1192 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно
заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мі

ністерства будівництва, архітектури та житлово
комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Надати
стат�с
свер�
земельній
ділянці

площею
0,41
"а
біля
б�дин�
№ 25
на
в�л.
Мар-

шала
Малиновсьо"о
в
Оболонсьом�
районі

м.
Києва
з"ідно
з
планом-схемою,
що
додає-

ться.

2.
Внести
зміни
до
Про"рами
розвит�
зеле-

ної
зони
м.
Києва
до
2010
ро�
та
онцепції

форм�вання
зелених
насаджень
в
централь-

ній
частині
міста,
затверджених
рішенням
Ки-

ївсьої
місьої
ради
від
19.07.2005
№ 806/3381

та
продовжених
на
період
до
2015
ро�
рішен-

ням
Київсьої
місьої
ради
від
27.11.2009

№ 714/2783
(таблиця
2
«Озеленені
території
за-

"ально"о
орист�вання
м.
Києва,
що
відповіда-

ють
типоло"ічним
ознаам
та
план�вальним

вимо"ам»),
додавши
земельн�
ділян�,
визна-

чен�
п�нтом
1
цьо"о
рішення,
до
перелі�

сверів
Оболонсьо"о
район�
м.
Києва.

3.
Ком�нальном�
підприємств�
по
�триман-

ню
зелених
насаджень
Оболонсьо"о
район�

вионавчо"о
ор"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Ки-

ївсьої
місьої
державної
адміністрації)
та
Де-

партамент�
земельних
рес�рсів
вионавчо"о

ор"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місь-

ої
державної
адміністрації)
здійснити
ор"ані-

заційно-правові
заходи
щодо
оформлення
пра-

ва
постійно"о
землеорист�вання
земельної

діляни
площею
0,41
"а
на
в�л.
Маршала
Ма-

линовсьо"о,
25
в
Оболонсьом�
районі
м.
Ки-

єва.

4.
Київсьом�
ом�нальном�
об’єднанню
зе-

лено"о
б�дівництва
та
еспл�атації
зелених
на-

саджень
міста
«Київзеленб�д»
вионавчо"о
ор-

"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої

державної
адміністрації)
здійснити
ор"аніза-

ційно-правові
заходи
щодо
бла"о�строю
зе-

мельної
діляни
площею
0,41
"а
на
в�л.
Мар-

шала
Малиновсьо"о,
25
в
Оболонсьом�
райо-

ні
м.
Києва.

5.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
рішення

поласти
на
постійн�
омісію
Київсьої
місьої

ради
з
питань
еоло"ічної
політии.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради

Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинків
№ 18
б, № 22
а, № 22
б на просп. Оболонському в Оболонському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 328/1193 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно
заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мі
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ністерства будівництва, архітектури та житлово
комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Надати
стат�с
свер�
земельній
ділянці

площею
0,64
"а
біля
б�динів
№ 18-б,
№ 22-а,

№ 22-б
на
просп.
Оболонсьом�
в
Оболонсьо-

м�
районі
м.
Києва
з"ідно
з
планом-схемою,

що
додається.

2.
Внести
зміни
до
Про"рами
розвит�
зе-

леної
зони
м.
Києва
до
2010
ро�
та
онцепції

форм�вання
зелених
насаджень
в
центральній

частині
міста,
затверджених
рішенням
Київ-

сьої
місьої
ради
від
19.07.2005
№ 806/3381

та
продовжених
на
період
до
2015
ро�
рішен-

ням
Київсьої
місьої
ради
від
27.11.2009

№ 714/2783
(таблиця
2
«Озеленені
території

за"ально"о
орист�вання
м.
Києва,
що
відпо-

відають
типоло"ічним
ознаам
та
план�валь-

ним
вимо"ам»),
додавши
земельн�
ділян�,
ви-

значен�
п�нтом
1
цьо"о
рішення,
до
перелі�

сверів
Оболонсьо"о
район�
м.
Києва.

3.
Ком�нальном�
підприємств�
по
�триман-

ню
зелених
насаджень
Оболонсьо"о
район�

вионавчо"о
ор"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Ки-

ївсьої
місьої
державної
адміністрації)
та
Де-

партамент�
земельних
рес�рсів
вионавчо"о

ор"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місь-

ої
державної
адміністрації)
здійснити
ор"ані-

заційно-правові
заходи
щодо
оформлення
пра-

ва
постійно"о
землеорист�вання
земельної

діляни
площею
0,64
"а
на
просп.
Оболонсьо-

м�,
№ 18-б,
№ 22-а,
№ 22-б
в
Оболонсьом�

районі
м.
Києва.

4.
Київсьом�
ом�нальном�
об’єднанню
зе-

лено"о
б�дівництва
та
еспл�атації
зелених
на-

саджень
міста
«Київзеленб�д»
вионавчо"о
ор-

"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої

державної
адміністрації)
здійснити
ор"аніза-

ційно-правові
заходи
щодо
бла"о�строю
зе-

мельної
діляни
площею
0,64
"а
по
просп.
Обо-

лонсьом�,
№ 18-б,
№ 22-а,
№ 22-б
в
Обо-

лонсьом�
районі
м.
Києва.

5.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
рішення

поласти
на
постійн�
омісію
Київсьої
місьої

ради
з
питань
еоло"ічної
політии.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про функціонування фонтанів комунальної власності

територіальної громади міста Києва у 2015 році
Розпорядження № 416 від 27 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення належно

го функціонування фонтанів комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2015 році, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.
СВ
КП
«Київводфонд»,
КО
«КИЇВЗЕЛЕН-

БУД»
та
районним
в
місті
Києві
державним
ад-

міністраціям
спільно
з
балансо�трим�вачами

фонтанів
ом�нальної
власності
територіаль-

ної
"ромади
міста
Києва:

1.1.
Забезпечити
п�с
в
робот�
фонтанів
о-

м�нальної
власності
територіальної
"ромади

міста
Києва,
яі
не
потреб�ють
вионання
ре-

монтних
робіт,
з
27
вітня
2015
ро�
до
01
трав-

ня
2015
ро�.

1.2.
У
тижневий
термін
з
дня
прийняття
цьо-

"о
розпорядження
затвердити
та
по"одити
з

заст�пниом
"олови
Київсьої
місьої
держав-

ної
адміністрації
Пантелеєвим
П.
О.
"рафіи
ро-

боти
за
ожним
оремим
фонтаном
�
2015
ро-

ці
(терміни
почат�
та
заінчення
ф�нціон�-

вання,
"одини
роботи
�
б�дні,
святові
та
вихід-

ні
дні).

2.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
розпоря-

дження
поласти
на
заст�пниа
"олови
Київ-

сьої
місьої
державної
адміністрації
Панте-

леєва
П.
О.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва зовнішніх водопровідних мереж

Благодійного фонду «Солом’янка»
Розпорядження № 72 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 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 звернення Благодійного фонду «Солом’янка» (лист від 08 січня 2014 року № 300
та протокол загальних зборів від 08 січня 2014 року № 1
2014), з метою надійного утримання та якісного об

слуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Прийняти
безоплатно
до
ом�нальної
влас-

ності
територіальної
"ромади
міста
Києва
і
пе-

редати
�
володіння
та
орист�вання
п�блічно-

м�
аціонерном�
товариств�
«Аціонерна
ом-

панія
«Київводоанал»
зовнішні
водопровідні

мережі
Бла"одійно"о
фонд�
«Солом’яна»
з"ід-

но
з
додатом
в
межах
та
на
�мовах,
визначе-

них
�"одою
про
передач�
в
�правління
відри-

том�
аціонерном�
товариств�
«Аціонерна
ом-

панія
«Київводоанал»
майна,
що
є
ом�наль-

ною
власністю
територіальної
"ромади
міста

Києва,
від
20
листопада
2003
ро�
(зі
змінами

та
доповненнями),
яа
�ладена
між
ВАТ
«АК

«Київводоанал»
та
Київсьою
місьою
держав-

ною
адміністрацією.

2.
Департамент�
ом�нальної
власності


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

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністра-

ції)
забезпечити
приймання —
передач�
зов-

нішніх
водопровідних
мереж,
зазначених
�
п�н-

ті
1
цьо"о
розпорядження,
на
�мовах,
визна-

чених
відповідною
У"одою.

3.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
розпоряджен-

ня
поласти
на
заст�пниів
"олови
Київсьої

місьої
державної
адміністрації
з"ідно
з
розпо-

ділом
обов’язів.

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 об’єктів електропостачання ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»
Розпорядження № 76 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 «Про пе

редачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 21 вересня 1998 року № 1482, рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціаль

ної інфраструктури», враховуючи звернення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА
КУЗНЯ» (листи від 10 лютого 2014 року № 829/07, від 03 квітня 2014 року № 815/18) та наказ Регіонального від

ділення Фонду державного майна України по місту Києву від 04 лютого 2010 року № 368 «Про прийняття
управлінського рішення щодо державного майна», з метою надійного утримання та якісного обслуговуван

ня інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Прийняти
безоплатно
до
ом�нальної
влас-

ності
"ериторіальної
"ромади
міста
Києва
і
пе-

редати
�
володіння
та
орист�вання
п�блічно-

м�
аціонерном�
товариств�
«КИЇВЕНЕРГО»

об’єти
елетропостачання
ПУБЛІЧНОГО
АК-

ЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД
«ЛЕНІН-

СЬКА
КУЗНЯ»
з"ідно
з
додатом,
в
межах
та
на

�мовах,
визначених
У"одою
щодо
реалізації

проет�
�правління
та
реформ�вання
енер"е-

тично"о
омплес�
м.
Києва
від
27
вересня

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

�ладено
між
АК
«Київенер"о»
та
Київсьою

місьою
державною
адміністрацією.

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

єва
вионавчо"о
ор"ан�
Київсьої
місьої
ради
(Ки-

ївсьої
місьої
державної
адміністрації)
забезпечи-

ти
приймання-передач�
об’єтів
елетропоста-

чання,
зазначених
�
п�нті
1
цьо"о
розпоряджен-

ня
на
�мовах,
визначених
відповідною
У"одою.

3.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
розпоря-

дження
поласти
на
заст�пниа
"олови
Київ-

сьої
місьої
державної
адміністрації
з"ідно
з

розподілом
обов’язів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.
Прийняти
безоплатно
до
ом�нальної
влас-

ності
територіальної
"ромади
міста
Києва
і
пе-

редати
�
володіння
та
орист�вання
п�блічно-

м�
аціонерном�
товариств�
«Аціонерна
ом-

панія
«Київводоанал»
зовнішні
водопровідні

та
аналізаційні
мережі
ТОВАРИСТВА
З
ОБ-

МЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЕРВІС-ТЕХ-

НОБУД»
з"ідно
з
додатом,
в
межах
та
на
�мо-

вах,
визначених
У"одою
про
передач�
в
�прав-

ління
відритом�
аціонерном�
товариств�
«А-

ціонерна
омпанія
«Київводоанал»
майна,
що

є
ом�нальною
власністю
територіальної
"ро-

мади
міста
Києва
від
20
листопада
2003
ро�

(зі
змінами
та
доповненнями),
яа
�ладена

між
ВАТ
«АК
«Київводоанал»
та
Київсьою
місь-

ою
державною
адміністрацією.

2.
Департамент�
ом�нальної
власності


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

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністра-

ції)
забезпечити
приймання —
передач�
зов-

нішніх
водопровідних
та
аналізаційних
мереж,

зазначених
�
п�нті
1
цьо"о
розпорядження
на

�мовах,
визначених
У"одою.

3.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
розпоря-

дження
поласти
на
заст�пниів
"олови
Київ-

сьої
місьої
державної
адміністрації
з"ідно
з

розподілом
обов’язів.

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 зовнішніх водопровідних та каналізаційних

мереж ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЕРВІС
ТЕХНОБУД»

Розпорядження № 78 від 3 лютого 2015 року
Відповідно до статті 60 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 звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС
ТЕХНО

БУД» (лист від 08 вересня 2014 року № 312 та протокол загальних зборів учасників від 04 вересня 2014 року
№ 04/09
14), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

Про безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва зовнішніх інженерних

мереж товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ
ПЛЮС»
Розпорядження № 79 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 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 звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ
ПЛЮС» (листи від 13
березня 2013 року № 1, від 28 листопада 2014 року № 24 та протокол загальних зборів учасників товариства
від 04 вересня 2013 року № 7) та з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Прийняти
безоплатно
до
ом�нальної
влас-

ності
територіальної
"ромади
міста
Києва
і
пе-

редати
�
володіння
та
орист�вання
п�блічно-

м�
аціонерном�
товариств�
«КИЇВЕНЕРГО»

зовнішні
інженерні
мережі
товариства
з
обме-

женою
відповідальністю
«ВІТ-ПЛЮС»
з"ідно
з

додатом,
в
межах
та
на
�мовах,
визначених
У"о-

дою
щодо
реалізації
проет�
�правління
та
ре-

форм�вання
енер"етично"о
омплес�
м.
Ки-

єва
від
27
вересня
2001
ро�
(зі
змінами
та

доповненнями),
яа
�ладена
між
АК
«Київе-

нер"о»
та
Київсьою
місьою
державною
ад-

міністрацією.

2.
Департамент�
ом�нальної
власності


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

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністра-

ції)
вжити
заходів
щодо
приймання —
переда-

чі
зовнішніх
інженерних
мереж,
зазначених
�
п�н-

ті
1
цьо"о
розпорядження
на
�мовах,
визначе-

них
У"одою.

3.
Контроль
за
вионанням
цьо"о
розпоря-

дження
поласти
на
заст�пниів
"олови
Київ-

сьої
місьої
державної
адміністрації
з"ідно
з

розподілом
обов’язів.


Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Відповіді на сканворд 

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��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»��аналізаційні�мережі�ТО-

ВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«РУСЬ�ІНВЕСТ�БУД»�з�ідно�з�додат�ом,�в�ме-

жах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�про�пе-

редач��в��правління�від�ритом��а�ціонерном�

товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�власністю�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва,�від�20�лис-

топада�2003�ро���(зі�змінами�та�доповнення-

ми),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо�а-

нал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адмі-

ністрацією.

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

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

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

ти�заходів�щодо�приймання —�передачі��ана-

лізаційних�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.�

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.�

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва каналізаційних мереж ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСЬ ІНВЕСТБУД»
Розпорядження № 81 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 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 звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСЬ ІНВЕСТ БУД»
(лист від 25 листопада 2014 року № 25?11/2014?дкв та протокол загальних зборів учасників від 24 листопада
2014 року № 24?11/14/2), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в ме?
жах функцій органу місцевого самоврядування:

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

�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ам��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

�ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації),��ерівни�ам�стр��т�рних�під-

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

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

ції)�до�01�березня�2015�ро���провести�щоріч-

н��оцін���ви�онання�державними�сл�жбовцями

по�ладених�на�них�обов’яз�ів�і�завдань�за�під-

с�м�ами�роботи���2014�році���поряд��,�перед-

баченом��розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�від�12�люто�о�2003�ро-

���№ 191�«Про�затвердження�Поряд���прове-

дення�щорічної�оцін�и�ви�онання�державними

сл�жбовцями�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�по�ладених�на�них�завдань�і�обов’яз-

�ів».

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

них�адміністрацій�до�01�березня�2015�ро���ор-

�аніз�вати�проведення�щорічної�оцін�и�ви�о-

нання�державними�сл�жбовцями�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій�по�ладе-

них�на�них�обов’яз�ів�і�завдань�за�підс�м�ами

роботи���2014�році,���поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.�Ор�анізаційне�забезпечення�проведення

щорічної�оцін�и�по�ласти�на��правління��ад-

рової�роботи�і�на�ород�апарат��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),��ерівни�ів�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�та��олів�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій.

4.�Про�рез�льтати�проведення�щорічної�оцін-

�и�інформ�вати��правління��адрової�роботи�і�на-

�ород�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�до�15�березня�2015�ро��.

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

дження�по�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви�о-

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

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

рен�а�В.�В.

Голова В. Кличко

Про проведення щорічної оцінки виконання державними
службовцями виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районних 
в місті Києві державних адміністрацій покладених на них

обов’язків і завдань за підсумками роботи 
у 2014 році

Розпорядження № 86 від 3 лютого 2015 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 «Про затвердження

Положення про проведення атестації державних службовців», наказу Головного управління державної служ?
би України від 31 жовтня 2003 року № 122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцін?
ки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань», зареєстрованого у Мініс?
терстві юстиції України 19 листопада 2003 року за № 1063/8384, та з метою здійснення регулярного контро?
лю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців:

Про затвердження змін до складу регіональної ради підприємців
в м. Києві

Розпорядження № 82 від 3 лютого 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України

від 18 травня 2011 року № 526 «Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі», у зв’язку з необхідністю оновлення персонального складу регіональної
ради підприємців в м. Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Затвердити�зміни�до�с�лад��ре�іональної�ради�підприємців�в�м.�Києві,�затверджено�о�розпо-

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

ції)�від�04�серпня�2011�ро���№ 1364�(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�23��р�дня�2011�ро���№ 2450),�ви�лавши

йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про організацію у 2015 році харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Києва, заснованих на комунальній

власності територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 67 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню осві?
ту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від
19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчаль?
них закладах», від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей
у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно?технічних навчальних закладах, операції з надання
яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» та рішення Київської міської ради від 28 січ?
ня 2015 року № 60/925 «Про бюджет м. Києва на 2015 рік» з метою забезпечення учнів загальноосвітніх навчаль?
них закладів м. Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, харчуван?
ням:

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

ністраціям:

1.1.�Здійснювати���2015�році�без�оштовне

харч�вання:

�чнів�1-4��ласів�за�альноосвітніх�навчальних

за�ладів;

�чнів�1-11��ласів�із�числа�дітей-сиріт,�дітей,

позбавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�та�ді-

тей�із�малозабезпечених�сімей,�я�і�отрим�ють

допомо���відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

державн��соціальн��допомо���малозабезпече-

ним�сім’ям»;

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

навчаються���спеціальних�і�ін�люзивних��ла-

сах�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів.

1.2.�Здійснювати�систематичний��онтроль

за�станом�ор�анізації�харч�вання��чнів���за-

�альноосвітніх�навчальних�за�ладах.

1.3.�Визначити�постачальни�ів�прод��тів�хар-

ч�вання�та�здійснити�ор�анізаційні�заходи�що-

до�своєчасно�о�постачання�прод��тів�харч�-

вання�належної�я�ості�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни.

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

трації)�від�17�січня�2015�ро���№ 28�«Про�ор�а-

нізацію�харч�вання��чнів�за�альноосвітніх�навчаль-

них�за�ладів�м.�Києва,�заснованих�на��ом�-

нальній�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва».

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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 áóä³âë³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

¹ 469 çà àäðåñîþ: âóë. Çîä÷èõ, 10-à, ïëîùåþ 47,70 êâ.ì, äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã ó ñôåð³ îñâ³òè òà ñïîð-

òó (àíãë³éñüêî¿ ìîâè, õîðåîãðàô³¿) ä³òÿì äîøê³ëüíîãî â³êó. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè êîðèãóºòüñÿ íà

³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ Êè¿âñüêî¿ àêàäåì³¿ "Ñõ³äíèõ ìîâ" ¹1 çà àä-

ðåñîþ.âóë. Ëüâ³âñüêà, 25,ïëîùåþ 19,25 êâ.ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ³íîçåìíèõ ìîâ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â

òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ßêóáà Êîëàñà, 6-à, ì. Êè¿â, òåë. 274-97-00).

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïð. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 308. Òåëåôîíè äëÿ äî-

â³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ,êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 358646 íà ³ì’ÿ Ôðóùåâî¿

Ëþáîâ³ Ìèõàéë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

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

Îðåíäîäàâåöü — Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöü-
êî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

1 ïî-
âåðõ

âóë. Ãìèð³,
2-â

519,74
Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé

çä³éñíþº ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó
(ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷³ çàíÿòòÿ ç ä³òüìè)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 05.05.2015

53,27
27 684,83

(ïîãîäèííà îðåíäà)

2
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöü-
êî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñïîð-
òèâíà
ñïîðó-

äà

âóë. Âàêó-
ëåí÷óêà, 1

9 198,65

Îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà þíàöòâà íà
ïëîù³ 100,00 êâ. ì

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 06.05.2015

1 ãðí. íà ð³ê

Îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà þíàöòâà íà
ïëîù³ 9 098,65 êâ. ì

0,62
5 601,68 

(ïîãîäèííà îðåíäà)

3
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöü-
êî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

1 ïî-
âåðõ

âóë. Ãìèð³,
2-â

82,84
Çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ïî ï³äãîòîâö³ 
ä³òåé äî øêîëè)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 05.05.2015

57,51
4 763,88 

(ïîãîäèííà îðåíäà)

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, æèâ³òü òóò ³ çàðàç!

Çì³íà îáñòàíîâêè âêðàé

íåîáõ³äíà, òîæ ðóõàéòå-

ñÿ — ç ìèíóëîãî âèðèíàòèìå ÷èìà-

ëî ëþäåé, ÿêèõ âè çíàºòå, àëå ç ð³ç-

íèõ ïðè÷èí ò³ çâ’ÿçêè áóëè ïåðå-

ðâàí³.

ÒÅËÜÖ², âè âëàäíà îñîáèñ-

ò³ñòü, çäàòíà çðóøèòè ãî-

ðè, àëå íà âàøîìó øëÿõó

âèíèêëè ñóòòºâ³ ïåðåøêîäè (ç êàð-

ì³÷íèì ï³äòåêñòîì), òîìó ñòð³ìãî-

ëîâ íåñòèñÿ íàâïðîñòåöü áåçãëóç-

äî: ïðèãîòóéòåñÿ äî âòðàò, áåçïë³ä-

íèõ ä³é,îñîáèñòèõòà ä³ëîâèõ íåâäà÷.

ÁËÈÇÍÞÊÀÌ äëÿ ïîâíî-

ãî óñï³õó ïîòð³áíî áóòè

â³äïîâ³äàëüíèìè òà îðãà-

í³çîâàíèìè, çóì³òè â÷àñíî ðîç³áðà-

òèñÿ â íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñèòóàö³-

ÿõ ³ ìîá³ëüíî ä³ÿòè, âñå ïðîðàõî-

âóþ÷è.

ÐÀÊÈ, íå ðîá³òü í³÷îãî ïî-

ñï³õîì — äåíü êàðì³÷íèé,

âè áóäåòå çàëåæí³ â³ä ³íøèõ

ëþäåé, ¿õí³õ ³íòåðåñ³â, îáñòàâèí,

òîæ ñìèðåííî ïåðåâò³ëüòåñÿ â ðîëü

öàïà-â³äáóâàéëà — ³ âñå áóäå ãà-

ðàçä. Âàì, çà ïîòðåáè, õòîñü çàâ-

æäè äîïîìîæå.

ËÅÂÈ, ìàòåð³àëüí³ ïëàíè,

ïîâ’ÿçàí³ ç ìàéáóòí³ì, äî-

ñèòü îñÿéí³. Âèñîê³ ïîêðî-

âèòåë³ äåìîíñòðóþòü ïðèõèëüí³ñòü,

ôàõ³âåöü âè í³âðîêó, òîæ êóéòå çà-

ë³çî, ïîêè ãàðÿ÷å, åêñïëóàòóþ÷è

õë³áíå êàð’ºðíå ì³ñöå!

Ä²ÂÈ, âñå éäå óñï³øíî, âè

ïîïóëÿðí³, ôàðòîâ³, åíåð-

ã³éí³,ïðî ùî áàãàòüîì ñë³ä

ò³ëüêè ìð³ÿòè. Òâåðåçî ïðîàíàë³-

çóéòå ñèòóàö³þ ³ íå âïàäàéòå â êðàé-

íîù³. Àäæå âñå, ùî íèí³ â³äáóâàº-

òüñÿ, âæå ìàëî ì³ñöå ó âàøîìó æèò-

ò³, àëå â ³íøîìó âèãëÿä³.×è íå òàê?..

ÒÅÐÅÇÈ,îáñòàâèíè ïðàöþ-

þòü íà âàñ, ³íôîðìàö³éí³

äæåðåëà ôîíòàíóþòü, âè â

êóðñ³ âñ³õ ïîä³é, ïîðàäíèê³â — õî÷

ãðåáëþ ãàòè. Ïðîòå ïðèñëóõàéòåñÿ

äî îòî÷åííÿ, à îñòàòî÷íå ð³øåííÿ

ïðèéìàéòå ñàìîñò³éíî.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, âè ïîòð³áí³

âñ³ì! SOS ïðî äîïîìîãó

ëþäÿì äëÿ âàñ º íàêàçîì

äîë³. Âò³ì, âèð³øóþ÷è ç åíòóç³àç-

ìîì ÷óæ³ ïðîáëåìè, íå çàáóäüòå é

ïðî ñåáå. Æåðòâè çàðàäè áëàãà ³í-

øèõ ìàþòü áóòè ðîçóìíèìè. Íà òå-

ðåíàõ ñï³âïðàö³ â ä³ëîâèõ ñîþçàõ

àòìîñôåðà íàåëåêòðèçîâàíà âêðàé.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,äáàéòå ïðî ïàðò-

íåðñüê³ óçè,ç’ÿñóâàííÿ ñòî-

ñóíê³â ³ç øëþáíèìè îá-

ðàíöÿìè çàãðîæóº ïåðåðîñòè â ãà-

ëàñëèâ³ ñâàðêè,ïîðóéíóâàâøè áëà-

ãîäàòíèé ñ³ìåéíèé ì³êðîêë³ìàò.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,òåðï³ííÿ ³ òðóä âñå

ïåðåòðóòü,îäíàê ÿêùî âè íå

çàõîâàºòå ñâîþ ïîâ÷àëüíó

«ïèëêó»,áóäåòå äî âñ³õ÷³ïëÿòèñÿ,äîã-

ìàòè÷íî êðèòèêóâàòè—ò³ëüêè íàêëè-

÷åòå ãí³â îòî÷åííÿ. Íèí³ âàì ïîòð³á-

íà êîëîñàëüíà âèòðèìêà ³ àíãåëüñüêå

òåðï³ííÿ, àáè íå íàëàìàòè äðîâà â

îñîáèñòèõ òà ä³ëîâèõ ñòîñóíêàõ.

ÂÎÄÎË²¯ îãîðíåí³ àóðîþ

ðîìàíòèçìó (äàâíº êîõàí-

íÿ áàëàìóòèòü êðîâ), îêðè-

ëåí³ êðåàòèâíèìè çàäóìàìè. À âàì

íå çäàºòüñÿ,ùî âñå öå âè âæå êîëèñü

ïåðåæèâàëè?.. Òîæ, ïîâåðíóâøèñü

çíîâó äî òèõ ïîä³é,íå íàðîá³òü äóð-

íèöü, çáåð³ãàéòå çäîðîâèé ãëóçä.

ÐÈÁÀÌ âèçíà÷åíî ðîçïëó-

òóâàòè êëóáîê ñ³ìåéíèõ

ïðîáëåì, ÿê³ òÿãíóòüñÿ ³ç

êàðì³÷íîãî ìèíóëîãî.Â³çüì³òü øåô-

ñòâî íàä äîìî÷àäöÿìè, êåðóéòå,

îðãàí³çîâóéòå ¿õ äî ðîáîòè...

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 47 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 62 %

ãîðîñêîï

20 òðàâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 20 òðàâíÿ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 41278

�ерамічні

плит�идлястін Х
шостийзв��

м�з.�ами

природна

червоно-бр�-

натнафарба

біополе Р
званняза
видатні

дося�нення
європейсь�а

�раїна

Е
�ровоносна

с�дина

�ірсь�а�оза

тропічна

рослина—

прянощі

бо�сер�но�а�ті

стенд

заборона

(міжн.) Щ
вид

театрально�о
мистецтва
спідниця

шотландця

раптове

без�мство

(міф.)

літнійб�дино�

А
волоссяна

обличчі

не�ативне

ставлення

дерев’яне
с�дно

шан�вальни�
ро�-метал� Т

знаряддядля

оран�и

схід

міцневино

арабсь�а

літера

И
жіночеім’я
(чай�а)

плем’ядавніх
�ерманців

захоплений

ви���п�блі�и

літа�Ільюшина

�бірзаміжньої

жін�и(зах.)

м�ніципалітет

(фран.)

частина

ран�о�тних

дерев К
риболовне

знаряддя

с�анд.бо�

�ром�

юш�азриби

Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

20 òðàâíÿ 2015 ð.

¹70(4666)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Âñåñâ³òí³é äåíüìåòðîëîã³¿.Â Óêðà-
¿í³—Äåíü áàíê³âñüêîãî ïðàö³âíèêà.

325—ðèìñüêèé ³ìïåðàòîð Êîñ-

òÿíòèí Âåëèêèé ñêëèêàâ ó Í³êå¿ Âñå-

ëåíñüêèé ñîáîð,êîòðèé çàñóäèâ àð³-

àíñòâî (õðèñòèÿíñüêà òå÷³ÿ, ùî íå

ïðèéìàëà ºäí³ñòü Áîãà-áàòüêà ³ Áî-

ãà-ñèíà) ³ âèçíà÷èâ äåíü ñâÿòêóâàí-

íÿ Ïàñõè—ïåðøà íåä³ëÿ ï³ñëÿ ïåð-

øîãî âåñíÿíîãî ïîâíÿ.

1742—ðîñ³éñüêèé ìîðåïëàâåöü

Ñåìåí ×åëþñê³í íà ñîáà÷èõ óïðÿæ-

êàõ äîñÿãíóâ íàéï³âí³÷í³øî¿ òî÷êè

ªâðàç³¿, ÿêà ñüîãîäí³ íîñèòü éîãî

³ì’ÿ — ìèñó ×åëþñê³íà.

1961—ïîñòàíîâîþ ðàäè ì³í³ñ-

òð³â ÓÐÑÐ âñòàíîâëåíî Ðåñïóáë³-

êàíñüê³ ïðåì³¿ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà çà

âèäàòí³ òâîðè ë³òåðàòóðè, îáðàçî-

òâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ìóçèêè, òåàò-

ðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ ê³íåìàòîãðà-

ô³¿.Ïåðøå íàãîðîäæåííÿ â³äáóëîñü

íàñòóïíîãî ðîêó. Ó 1969 ðîö³ ïðå-

ì³ÿ ñòàëà äåðæàâíîþ, à â 1997-ó—

îòðèìàëà ñòàòóñ íàö³îíàëüíî¿.Ñüî-

ãîäí³ ùîð³÷íî ïðèñóäæóºòüñÿ äî 5

Íàö³îíàëüíèõ ïðåì³é ó ãàëóç³: ë³-

òåðàòóðè; ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ³ ìèñ-

òåöòâîçíàâñòâà; ïóáë³öèñòèêè ³ æóð-

íàë³ñòèêè; ê³íåìàòîãðàô³¿; ìóçè÷-

íîãî, òåàòðàëüíîãî, êîíöåðòíî-âè-

êîíàâñüêîãî, íàðîäíîãî ³ äåêîðà-

òèâíî-ïðèêëàäíîãî òà îáðàçîòâîð-

÷îãî ìèñòåöòâà.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

«Äîêòîð Õàóñ» ç ïåðøîãî ðàçó íå çì³ã
ïðàâèëüíî âèìîâèòè ïð³çâèùå «Ïóò³í»

Â²ÄÎÌÈÉ àíãë³éñüêèé àêòîð Õ’þ
Ëîð³, çíàíèé ó ñâ³ò³ ÿê äîêòîð Õà-
óñ â îäíîéìåííîìó ñåð³àë³, â îä-
í³é ³ç òåëåïåðåäà÷ âèñëîâèâ ñâîþ
äóìêó ñòîñîâíî Ðîñ³¿ òà ¿¿ àãðåñèâ-
íîñò³ ùîäî Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëÿº
Ñòèê.

Õ’þ Ëîð³ â òåëååô³ð³ ê³ëüêà
ðàç³â íàìàãàâñÿ ïðàâèëüíî âè-
ìîâèòè ³ì’ÿ ïðåçèäåíòà Ðîñ³é-
ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Âîëîäèìèðà Ïó-
ò³íà. Íàâ³òü âåäó÷èé òåëåïðîãðà-
ìè äîïîìàãàâ àêòîðîâ³ âèìîâè-
òè ïð³çâèùå ðîñ³éñüêîãî ïðåçè-
äåíòà.

Îêð³ì òîãî, àíãë³ºöü òîðêíóâ-

ñÿ òåìè â³éíè íà ñõîä³ Óêðà¿íè ³
ðîñ³éñüêîãî ñë³äó â í³é.

«Êîëè ìè âèñòóïàëè â Êðåìë³,
òî Ïóò³í ì³ã áè ñïóñòèòèñÿ äî íàñ.
Àëå â³í çàíàäòî çàéíÿòèé íàïà-
äîì íà Óêðà¿íó. Âñ³ äóìàþòü, ùî
öå ïðîñòî, àëå öå íå òàê. Öå íå
ïðîñòî á³ãàòè ç³ çáðîºþ â ðóêàõ»,—
ïðîêîìåíòóâàâ Õ’þ Ëîð³ êîíöåð-
òè íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäå-
ðàö³¿.

Íàãàäàºìî, ùî Õ’þ Ëîð³ â³äî-
ìèé ñâî¿ìè ð³çêèìè âèñòóïàìè
â àäðåñó Ðîñ³¿.

Ñâîãî ÷àñó àíãë³éñüêèé àêòîð
çàÿâèâ, ùî «âçÿâñÿ á áîéêîòóâà-

òè ðîñ³éñüê³ òîâàðè, ÿêáè ðîñ³-
ÿíè ìîãëè á ùîñü âèðîáëÿòè,
îêð³ì íóäüãè» �
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