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«Smart City» ïîêàæå,
êóäè ³äóòü ãðîø³
� Êè¿â ñòàâ ïåðøèì «ðîçóìíèì» ì³ñòîì â Óêðà¿í³

Ñòîëè÷í³ îáñëóãîâóþ÷³
îðãàí³çàö³¿ 
ï³äïèñóâàòèìóòü
ó ìåøêàíö³â àêòè 
ïðî âèêîíàíå 
ïðèáèðàííÿ áóäèíê³â
òà äâîð³â

Ìåøêàíö³ Êèºâà çìîæóòü êîíòðîëþ-
âàòè ÿê³ñòü òà â÷àñí³ñòü ïðèáèðàííÿ
ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ øëÿõîì ï³äïè-
ñàííÿ ÷è íåï³äïèñàííÿ àêò³â âèêî-
íàíèõ ðîá³ò. Öå àêòè ç ïåðåë³êîì âè-
êîíàíèõ ðîá³ò, ³ ìåøêàíö³ ï³äïèñó-
âàòèìóòü ¿õ ëèøå çà óìîâè ¿õ âèêî-
íàííÿ. Ïðî öå ó êîìåíòàð³ òåëåêàíà-
ëó UBR ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Ì³ñüêà âëàäà çàðàç àêòèâíî ë³ê-
â³äîâóº ò³ ïðîãàëèíè â êîìóí³êàö³¿,
ÿê³ óòâîðèëèñÿ ì³æ ñïîæèâà÷àìè òà
âèêîíàâöÿìè ïîñëóã. Ëþäè íå çàâ-
æäè çíàþòü ïðî òå, ÿêîþ ìàº áóòè òà
÷è ³íøà êîìóíàëüíà ïîñëóãà, êóäè
çâåðòàòèñÿ, ÿêùî ÿê³ñòü ö³º¿ ïîñëóãè
íåçàäîâ³ëüíà. ² òàê íå ïîâèííî áó-
òè. Òîìó îäíèì ç òàêèõ ³íñòðóìåíò³â
êîíòðîëþ ÿêîñò³ óòðèìàííÿ áóäèí-
ê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é º àê-
òè ïðèáèðàííÿ ó ï³ä’¿çäàõ òà äâîðàõ.
Äâ³ðíèêè àáî ìàéñòðè âæå ôîðìóâà-
òèìóòü òàê³ àêòè, äå âêàçóþòü, êîëè,
ïðèì³ðîì, çðîáëåíî âîëîãå ïðèáè-
ðàííÿ ñõîäîâèõ êë³òèí. Æèòåë³ öüî-
ãî áóäèíêó ï³äïèñóâàòèìóòü äîêó-
ìåíò ëèøå çà óìîâè, ÿêùî öå ïðè-
áèðàííÿ ä³éñíî áóëî âèêîíàíî»,—
ïîâ³äîìèâ â³í.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ, íàÿâí³ñòü ï³äïèñàíèõ àêò³â
äëÿ ïðàö³âíèêà æèòëîâî-åêñïëóàòó-
þ÷î¿ ä³ëüíèö³ ñòàíå îñíîâíèì äîêà-
çîì éîãî ñóìë³ííî¿ ðîáîòè ³ äæåðå-
ëîì äëÿ íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè, ôîðìóâàííÿ ïðåì³é òà ³íøèõ çà-
îõî÷åíü.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ
çàòîêè «Ñîáà÷å ãèðëî»
ïîâåðíóòî ãðîìàä³

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà ï³äòðè-
ìàâ ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòó-
ðè òà çîáîâ’ÿçàâ òîâàðèñòâî ïîâåð-
íóòè ó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ çàòîêè
«Ñîáà÷å ãèðëî» íà Îáîëîí³ âàðò³ñòþ
1,8 ìëí ãðèâåíü.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â
ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà,âñòà-
íîâëåíî, ùî òîâàðèñòâî ïðè êîðèñ-
òóâàíí³ âêàçàíîþ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ, ïëîùà ÿêî¿ ñòàíîâèòü ïîíàä 
1 ãà,ïîðóøèëî óìîâè äîãîâîðó îðåí-
äè. Â³äòàê, ç ñ³÷íÿ ìèíóëîãî ðîêó òî-
âàðèñòâî íå ñïëà÷óâàëî îðåíäíó ïëà-
òó, ÷èì çàâäàëî çáèòê³â ñòîëè÷íîìó
áþäæåòó íà ñóìó 230 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó
ì.Êèºâà äîãîâ³ð îðåíäè âêàçàíî¿ ä³-
ëÿíêè âèçíàíî íåä³éñíèì òà çîáîâ’ÿçà-
íî òîâàðèñòâî ïîâåðíóòè çåìë³ ó
âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà.Êð³ì òîãî, ñóä çîáîâ’ÿçàâ îðåí-
äàðÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ â³äøêîäóâà-
òè çàáîðãîâàí³ñòü äî áþäæåòó çà êî-
ðèñòóâàííÿ íàä³ëîì.

ÑÊ²ËÜÊÈ ãðîøåé âèä³ëÿëîñü íà
øêîëó, äå íàâ÷àþòüñÿ âàø³ ä³òè,
÷è ïîë³êë³í³êó, äå âàñ îáñëóãîâó-
þòü? Ñê³ëüêè äàëè íà ðåìîíò ïî-
êð³âë³ ó âàøîìó áóäèíêó? ² ÿê âñ³
ö³ êîøòè îñâîþþòü? Â³äïîâ³ä³ íà
ö³ òà áåçë³÷ ³íøèõ çàïèòàíü, ùî
ñòîñóþòüñÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó, â³ä-
òåïåð ìîæå îòðèìàòè êîæåí êè-
ÿíèí â çðó÷íîìó ôîðìàò³ â áóäü-
ÿêèé ìîìåíò. Ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî äíÿìè ïðåçåíòóâàâ â³ä-
êðèòèé åëåêòðîííèé áþäæåò ì³ñ-
òà. «Smart City» ïðàöþº ó íàéá³ëü-
øèõ òà íàéðîçâèíóò³øèõ ì³ñòàõ
140-êà êðà¿í ñâ³òó. Êè¿â ïåðøèì â
Óêðà¿í³ äîëó÷èâñÿ äî ñïèñêó ðî-
çóìíèõ ì³ñò.

«Áàãàòî ç âàñ íå çäîãàäóþòüñÿ,
ÿê³ äîêîð³íí³ çì³íè â³ä ñüîãîäí³
â³äáóäóòüñÿ ³ â Êèºâ³, ³ â íàø³é äåð-
æàâ³. Ìè ïðåçåíòóºìî ñèñòåìó, ÿêà
äàº ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòîãî äîñòó-
ïó äî ³íôîðìàö³¿ âñ³ì ìåøêàíöÿì
ì³ñòà, äàº ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ-
âàòè âñ³ ïðîöåñè, êîíòðîëþâàòè
âëàäó ³ ï³äâèùóâàòè ð³âåíü ñåðâ³-
ñó ³ êîìôîðòó êèÿí. ² ÿ ïåðåêîíà-

íèé, ùî öþ ñèñòåìó ïîòð³áíî áó-
äå ðåàë³çîâóâàòè â óñ³õ ³íñòèòóòàõ
âëàäè, ùîáè çðîáèòè ¿¿ ïðîçîðîþ,
â³äêðèòîþ, ïóáë³÷íîþ ³ ï³äçâ³ò-
íîþ ãðîìàäÿíàì. ß âèâ÷àâ, ÿê ïðà-
öþº ñèñòåìà «Smart City» ó Ëîí-
äîí³, Áåðë³í³, Òåëü-Àâ³â³. Â³ä ñüî-
ãîäí³ ³ Êè¿â äîºäíàâñÿ äî ñïèñêó
³ííîâàö³éíèõ ì³ñò ñâ³òó. Öå ïåð-
øå «ðîçóìíå» ì³ñòî â Óêðà¿í³»,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Ìåð çà-
óâàæèâ, ùî âïðîâàäæåííÿ òåõíî-
ëîã³¿ «Smart City» äàº ìîæëèâ³ñòü
âèêîðèñòîâóâàòè öèôðîâ³ êîìó-
í³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ äëÿ ï³äâè-
ùåííÿ ÿêîñò³ ì³ñüêèõ ïîñëóã, çíè-
çèòè âèòðàòè ³ ñïîæèâàííÿ ðåñóð-
ñ³â, àêòèâí³øå áðàòè ó÷àñòü ãðî-
ìàäÿíàì ó æèòò³ ìåãàïîë³ñó.

Ìåð çàçíà÷èâ, ùî áþäæåò ì³ñ-
òà — âåëè÷åçí³ ñòîñè äîêóìåíò³â,
òàáëèöü, ðîç³áðàòèñÿ â ÿêèõ íà-
â³òü ôàõ³âöÿì ïîòð³áí³ ãîäèíè ÷è
äí³. «Smart City» äàº ìîæëèâ³ñòü
êîæí³é ëþäèí³ çà ê³ëüêà ñåêóíä
îòðèìàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ.
Á³ëüøå òîãî, öÿ ³íôîðìàö³ÿ º îïå-
ðàòèâíîþ, îíîâëþºòüñÿ â ðåæèì³
ðåàëüíîãî ÷àñó. «Öÿ ñèñòåìà äàº
ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ êîíòðîëþ-
âàòè ³ ì³ñüêó àäì³í³ñòðàö³þ, ³ àä-
ì³í³ñòðàö³þ ðàéîí³â —àæ äî ÆÅÊ³â,
øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäê³â, äî êîæíîãî
áóäèíêó â Êèºâ³. Âñ³ ò³ ïðîöåñè,
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç áþäæåòîì, áóëè

ïðèõîâàí³, í³êîìó íå â³äîì³. Ñüî-
ãîäí³ âîíè íà ïîâåðõí³. Ì³ñöÿ äëÿ
êîðóïö³¿ íå çàëèøàºòüñÿ»,— çà-
çíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ æóðíàë³ñ-
òàì ïîêàçàëè ïðèêëàä îäí³º¿ ç³
øê³ë ñòîëèö³. Ñê³ëüêè ãðîøåé âè-
òðà÷àºòüñÿ íà ¿¿ óòðèìàííÿ, ÿêà
÷àñòèíà ³äå íà îïëàòó ïðàö³ êî-
ëåêòèâó, ñê³ëüêè ïëàòÿòü çà åíåð-
ãîíîñ³¿ ³ òàêå ³íøå. «Óí³êàëüí³ñòü
äàíîãî ïðîåêòó ïîëÿãàº ó òîìó, ùî
êîæåí êèÿíèí çìîæå ç ëåãê³ñòþ
ïåðåâ³ðèòè, ñê³ëüêè áþäæåòíèõ
êîøò³â âèä³ëåíî íà øêîëó,äå â÷èòü-
ñÿ éîãî äèòèíà, ÿê âîíè âèòðà÷àþ-
òüñÿ, òà äîáèâàòèñÿ â³ä äèðåêö³¿
ã³äíèõ óìîâ äëÿ íàøèõ ä³òåé. Öå
ñòîñóºòüñÿ é ³íøèõ ðîçïîðÿäíè-
ê³â êîøò³â. Ïðîçîðèé áþäæåò äî-
çâîëèòü íàì çóïèíèòè êîðóïö³þ
íà âñ³õ ð³âíÿõ, åôåêòèâíî âèòðà-
÷àòè êîøòè, ï³äâèùóþ÷è ÿê³ñòü
ïîñëóã äëÿ êèÿí. Ìîæíà ñì³ëèâî
ñêàçàòè, ùî Êè¿â — ïåðøîïðîõ³ä-
íèê ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ì³ñò ó â³ä-
êðèòîñò³ ô³íàíñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
ì³ñòî, äå çàïðîâàäæóþòüñÿ íàé-
ñó÷àñí³ø³ òåõíîëîã³¿. Íèí³ ïðî-
ãðàìíî ñèñòåìà ãîòîâà ³ ïîâí³ñòþ
çàïðàöþº ç 1 âåðåñíÿ»,— íàãîëîñèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Í³êîíîâ.

²ííîâàö³éíó ñèñòåìó â Êèºâ³
âïðîâàäæóº í³ìåöüêà êîìïàí³ÿ

SAP, ÿêà 40 ðîê³â ïðàöþº íà ðèí-
êó, ³ ¿¿ ð³øåííÿìè êîðèñòóþòüñÿ
50 % äåðæñòðóêòóð ñâ³òó, 14 600
îðãàí³çàö³é â 148-ìè êðà¿íàõ. SAP
âïðîâàäèëà «Smart City» ó òàêèõ
ì³ñòàõ, ÿê Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê, Â³-
äåíü, Òîê³î òà ³íø³. Äëÿ áþäæåòó
Êèºâà «Smart City» íå êîøòóº æîä-
íî¿ êîï³éêè. «Ìè âäÿ÷í³ ïàíó ìå-
ðó, ùî íàñ äîëó÷èëè äî öüîãî ³ñ-
òîðè÷íîãî ìîìåíòó ÿê äëÿ Êèºâà,
òàê ³ äëÿ Óêðà¿íè çàãàëîì. Ì³ñòà
ñâ³òó ïðàãíóòü ðåàë³çóâàòè ñèñòå-
ìó «Smart City», áóòè ðîçóìíèìè.
Ñâ³ò çì³íþþòüñÿ, ³ òåïåð êîíêó-
ðåíö³ÿ çà ðåñóðñè, ¿õ åôåêòèâíå
âèêîðèñòàííÿ, çà òàëàíòè âæå íå
ò³ëüêè ì³æ êðà¿íàìè, àëå é ì³ñòà-
ìè. Öå çðîçóì³ëî, àäæå â ì³ñòàõ
ïðîæèâàº 50 % íàñåëåííÿ ñâ³òó ³
âèðîáëÿºòüñÿ 80 % ñâ³òîâîãî ÂÂÏ.
Àáè ì³ñòî áóëî «ðîçóìíèì», âîíî
ìàº, ïî-ïåðøå, ñòâîðèòè âèñîêèé
ð³âåíü êîìôîðòíîãî æèòòÿ íàñå-
ëåííÿ, ïî-äðóãå, òðàíñôîðìóâàòè
ñèñòåìè âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäÿíà-
ìè, çðîáèòè ðîáîòó ïðîçîðîþ ³
â³äêðèòîþ ³, ïî-òðåòº, ñòâîðèòè
äîáðèé êë³ìàò äëÿ á³çíåñó. Òîï-10
ì³ñò ñâ³òó º íàøèìè êë³ºíòàìè. ² ìè
á õîò³ëè, ùîá Êè¿â òåæ ïîòðàïèâ
â äåñÿòêó êðàùèõ»,— ñêàçàâ â³öå-
ïðåçèäåíò SAP ïî ñòðàòåã³÷íèõ ãà-
ëóçÿõ â Öåíòðàëüí³é òà Ñõ³äí³é ªâ-
ðîï³ Îëåêñàíäð Àðíîëüä �

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðåçåíòóâàâ åëåêòðîííèé áþäæåò ñòîëèö³ ³ â³äçíà÷èâ, ùî Êè¿â ñòàâ ïåðøèì «ðîçóìíèì» ì³ñòîì â
Óêðà¿í³. Ïðîåêò â³äêðèòîãî áþäæåòó — ïåðøèé åòàï ðåàë³çàö³¿ ñèñòåìè «Smart City»

íîâèíè

«Smart City» — ñèñòåìà,
ùî âèâîäèòü íà ïî-
âåðõíþ ïðèõîâàí³ áþ-
äæåòí³ ïðîöåñè. Òåïåð
êîæåí êèÿíèí çà ë³÷åí³
ñåêóíäè ìîæå îòðèìàòè
÷³òêó ³ îïåðàòèâíó ³í-
ôîðìàö³þ ùîäî íàäõî-
äæåíü ³ âèäàòê³â ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Êè¿â
ïåðøèì â Óêðà¿í³ çà-
ïðîâàäæóº öþ òåõíîëî-
ã³þ. Ïðè÷îìó íå âèòðà-
÷àº íà öå àí³ êîï³éêè.
Ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî ïå-
âåí: â³äêðèòèé áþäæåò
çàáåçïå÷èòü ïðîçîð³ñòü,
ë³êâ³äàö³þ êîðóïö³¿,
çá³ëüøèòü åôåêòèâí³ñòü
óïðàâë³ííÿ, ñïðèÿòèìå
ïðèòîêó ³íâåñòèö³é.
Ïîâíîö³ííî ñèñòåìà
«Smart City» çàïðàöþº
ç 1 âåðåñíÿ. ¯¿ ïåðøèé
åòàï ïðåçåíòóâàëè äíÿ-
ìè.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін до розпорядження Київського міського 

голови від 11 листопада 2014 року № 397 «Про утворення робочої
групи з опрацювання питання соціального захисту киян — 

учасників антитерористичної операції та сімей киян, 
які загинули під час проведення антитерористичної операції 

на сході України»
Розпорядження № 220 від 22 квітня 2015 року

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

1.�Внести�до�розпорядження�Київсь�о�о�місь-

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

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

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

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

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

тичної�операції�на�сході�У�раїни»�та�і�зміни:

1.1.�У�за�олов���та�те�сті�розпорядження

слова�«соціально�о�захист���иян —��часни�ів

антитерористичної�операції�та�сімей��иян,�я�і

за�ин�ли�під�час�проведення�антитерористич-

ної�операції�на�сході�У�раїни»�замінити�слова-

ми�«соціально�о�захист���иян —��часни�ів�ан-

титерористичної�операції,�членів�їх�сімей�та

членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�прове-

дення�антитерористичної�операції�на�сході

У�раїни».

1.2.�П�н�т�3�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«3.�Робочій��р�пі,��твореній�відповідно�до

п�н�т��1�цьо�о�розпорядження,���встановле-

ном��поряд��:

3.1.�Забезпечити�опрацювання�питань�щодо

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

рористичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів

сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�проведення

антитерористичної�операції�на�сході�У�раїни.

3.2.�Надавати�пропозиції�до�прое�тів�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�щодо�соціально�о�захист���и-

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

членів�їх�сімей�та�членів�сімей��иян,�я�і�за�и-

н�ли�під�час�проведення�антитерористичної

операції�на�сході�У�раїни.

3.3.�Забезпечити�опрацювання�питань�ви-

бор��територій�відповідно�до�існ�ючої�місто-

б�дівної�сит�ації�(до��ментації)�під�ба�атопо-

верхове,�малоповерхове�або�індивід�альне�са-

дибне�б�дівництво�для��иян —��часни�ів�ан-

титерористичної�операції,�членів�їх�сімей�та

членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�прове-

дення�антитерористичної�операції�на�сході�У�ра-

їни.

3.4.�Опрацювати�питання�визначення�поряд-

���виділення�земельних�діляно��під�індивід�-

альне�садибне�б�дівництво�для�забезпечення

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

рористичної�операції,�членів�їх�сімей�та�членів

сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�проведення

антитерористичної�операції�на�сході�У�раїни.

3.5.�Зал�чати���разі�необхідності�до�роботи

представни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

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

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

3.6.�Утворювати�під�р�пи�для�вивчення�о�ре-

мих�питань�щодо�соціально�о�захист���иян —

�часни�ів�антитерористичної�операції,�членів

їх�сімей�та�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під

час�проведення�антитерористичної�операції�на

сході�У�раїни.

3.7.�За�рез�льтатами�проведеної�роботи��о-

т�вати�та�подавати�Київсь�ом��місь�ом���оло-

ві�пропозиції�щодо�шляхів�вирішення�питання

посилення�соціально�о�захист���иян —��час-

ни�ів�антитерористичної�операції�членів�їх�сімей

та�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�проведен-

ня�антитерористичної�операції�на�сході�У�раїни.»

1.3.�Затвердити�зміни�до�персонально�о

с�лад��робочої��р�пи�з�опрацювання�питання

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

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

н�ли�під�час�проведення�антитерористичної

операції�на�сході�У�раїни,�затверджено�о�роз-

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

11�листопада�2014�ро���№�397�(в�реда�ції�роз-

порядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�26

люто�о�2015�ро���№ 92),�ви�лавши�йо�о�в�ре-

да�ції,�що�додається.

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

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

Київський міський голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�11�листопада�2014�ро���№ 397�

(в�реда�ції�розпорядження�

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�22.04.2015�ро���№ 220)

Персональний склад 
робочої групи з опрацювання питання соціального захисту киян —

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей киян,
які загинули під час проведення антитерористичної операції 

на сході України

БОНДАРЕНКО

Володимир

Володимирович

РЯБІКІН

Павло�Борисович

РАДУЦЬКИЙ

Михайло�Борисович

УСТИМЕНКО

Світлана�Ми�олаївна

Члени�робочої��р�пи:�

�ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),��олова�робочої��р�пи�

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

�олови�робочої��р�пи�

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

�олови�робочої��р�пи�

заст�пни��дире�тора�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

ції),�се�ретар�робочої��р�пи

АБАКУМОВА

Тетяна�Юріївна

АЛЄКСЄЄНКО

Ірина�Ми�олаївна�

АНДРЄЄВ�

Ві�тор�Іванович�

АНТОШИН

Валерій�Ми�олайович

БАГРІЙ

Валентина�Михайлівна

БАРАНОВА

Катерина�Оле�сандрівна

БЕРЕЗНІКОВ

Оле�сандр�Іванович

БЕРНАДСЬКА�

Світлана�Борисівна

БОГОЛІЙ

Володимир�Віталійович

БОНДАР

Михайло�Леонтійович

БОРОДЮК

Андрій�Оле�сандрович

БЯЛКОВСЬКИЙ�

Володимир�Ві�торович�

ГЛУЩЕНКО

Марія�Оле�сіївна

ГОЛОТА

Віталій�Михайлович

ГОРОВИЙ

Володимир�Васильович

ДЕНИСЕНКО

Володимир�Ми�олайович

ДЕРЖАВІН

Володимир

Володимирович

ЗАГЛИНСЬКИЙ

Володимир�Оле�сійович

КІСІЛЕНКО

Ві�торія�Володимирівна

КЛАЙ

Світлана�Р�сланівна

КОВАЛЬЧУК

Катерина�Михайлівна

КОСТІН�

Ілля�Павлович�

КРИКУНОВ

Юрій�Володимирович

ЛАЩЕНКО

Тетяна�Анатоліївна

ЛЕЛЮК

Роман�Валерійович

ЛИМАН

Надія�Віталіївна

МАКСИМЕНКО

Оле�сандр�Єв�енович

МЕЙДИЧ

І�ор�Ми�олайович

МИКИТА

Андрій�Ми�олайович

МИРОШНІЧЕНКО

Андрій�Анатолійович�

МІРОНОВА�

начальни��ор�анізаційно-розпорядчо�о�відділ���правління�праці�та�со-

ціально�о�захист��населення�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації

заст�пни���олови�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації�

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

ної�адміністрації�

�оловний�спеціаліст�відділ��праці�та�соціально-тр�дових�відносин��прав-

ління�праці�та�соціально�о�захист��населення�Печерсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації�

заст�пни��дире�тора —�начальни���правління�приватизації,��орпоратив-

них�прав,�форм�вання�і�розподіл���ом�нальної�власності�Департамен-

т���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

начальни���правління�інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до�п�б-

лічної�інформації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

начальни���правління�б�дівництва�та�ор�анізації�роботи�з��ом�нальни-

ми�підприємствами�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпе-

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

жавної�адміністрації)

начальни���правління�праці�та�соціально�о�захист��населення�Поділь-

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

�оловний�спеціаліст�відділ��особисто�о�прийом���правління�з�питань�звер-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

народний�деп�тат�У�раїни�(за�з�одою)

�оловний�спеціаліст�відділ��промисловості��правління�промисловості�та

розвит���підприємництва�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

�ої�державної�адміністрації)�

заст�пни���олови�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації�

начальни��відділ��аналіз��інформації�та�видавництва��правління�преси

та�інформації�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�а-

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

начальни��відділ��війсь�ово-соціальної�роботи�Головно�о��правління

по�роботі�з�особовим�с�ладом�Збройних�Сил�У�раїни,�пол�овни��

�оловний�спеціаліст�відділ��з�питань�національностей��правління���спра-

вах�національностей�та�релі�ій�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

заст�пни��дире�тора�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забез-

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

державної�адміністрації)

начальни���правління�правово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

заст�пни��начальни�а��правління�б�дівництва�та�інвестицій�Департамен-

т��матеріально�о�забезпечення�Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни

волонтер�(за�з�одою)

завід�ючий�се�тором�по�роз�ляд��звернень��ромадян�з�питань�надан-

ня�медичної�допомо�и��правління�з�ор�анізації�медично�о�забезпечен-

ня�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

�оловний�спеціаліст�відділ��опрацювання�письмових�звернень��рома-

дян��правління�з�питань�звернень��ромадян�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

адво�ат,�член�Ради�адво�атів�Київсь�ої�області�(за�з�одою)

дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ��фінансів�соці-

ально�о�захист���правління�фінансів�охорони�здоров’я�та�соціально�о

захист��Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

�ерівни��апарат��Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�

волонтер�(за�з�одою)

заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ��з�питань�звер-

нень��ромадян��правління�по�роботі�з��ореспонденцією�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�та�Київсь�ої�місь�ої�ради�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради

помічни��начальни�а�Департамент��—��начальни��се�тор��забезпечен-

ня�житлом�Департамент���осподарсь�о�о�забезпечення�Сл�жби�безпе-

�и�У�раїни

представни���ромадсь�ої�ор�анізації�«Київсь�а�спіл�а�ветеранів�анти-

терористичної�операції»�(за�з�одою)

радни��заст�пни�а�Київсь�о�о�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої

місь�ої�ради�

завід�вач�се�тор��з�встановлення�пенсій�за�особливі�засл��и�перед
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Ірина�Валеріївна

МОЗГОВА�

Оль�а�Ві�торівна

НАБОК

І�ор�Ми�олайович

НОВИЦЬКИЙ�

Дмитро�Юрійович

ПАБАТ

Оле�сандр�Ві�торович

ПАНЧЕНКО

Дмитро�Леонідович

ПАРХОМЕНКО

О�сана�Василівна

ПАШИНСЬКИЙ�

Ми�ола�Васильович�

ПЕТРОВА�

Наталія�Петрівна

ПОЛІЩУК�

Оле�сій�Гри�орович

ПОЛОЖИШНИК

Валентина�Оле�сандрівна

ПРИЛИПКО

Юрій�Михайлович

ПРИМАЧЕНКО

Дмитро�Валерійович

ПУТІЙ

Володимир�Ми�олайович

У�раїною�відділ��соціальних��арантій�та�ре�іональних�допомо���правлін-

ня�піль��та�державних�соціальних�допомо��Департамент��соціальної

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

жавної�адміністрації)�

начальни���правління�праці�та�соціально�о�захист��населення�Печер-

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

заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ��житлово-е�спл�-

атаційно�о�забезпечення��правління�житлово�о�забезпечення�Депар-

тамент��рес�рсно�о�забезпечення�Адміністрації�Державної�при�ордон-

ної�сл�жби�У�раїни,�пол�овни��

дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

ністрації)�

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

дире�тор�Департамент��матеріально-технічно�о�забезпечення�Управ-

ління�державної�охорони�У�раїни

начальни��відділ��піль��та�обсл��ов�вання�ветеранів�війни,�праці�та�ін-

валідів��правління�праці�та�соціально�о�захист��населення�Оболонсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

�ерівни��апарат��Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації�

начальни��відділ���ом�ні�ацій�з��ромадсь�істю��правління�з�питань�вн�т-

рішньої�політи�и�та�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю�Департамент��с�спільних

�ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)

дире�тор�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ��опрацювання

прое�тів�а�тів�Київради,�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор-

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

юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

начальни���онтрольно�о��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

представни���ромадсь�ої�ор�анізації�«Київсь�а�спіл�а�ветеранів�анти-

терористичної�операції»�(за�з�одою)

начальни���правління��оординації�ре�іональної�е�ономічної�політи�и

Департамент��вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о

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

РОКОЧЕ

Ілля�Ві�торович

САДОВОЙ

Сер�ій�Ми�олайович

СІНЄГУБ�

Р�слан�Петрович

СЛЮСАРЕНКО

І�ор�Володимирович

УДОВИЧЕНКО�

Бо�дан�Сер�ійович

ФЕДОРЧЕНКО

Сер�ій�Ми�олайович

ФЕДОТОВ

Костянтин�Павлович

ХАРЧЕНКО

Оле�сандр�Володимирович

ХОМИК

Оль�а�Леонідівна

ЦЕЛОВАЛЬНИК

Сер�ій�Анатолійович

ЧЕЛОМБІТЬКО�

Ві�торія�Юріївна

ШАПОВАЛ�

Ми�ола�Іванович

ШМИГЕЛЬСЬКА

Оль�а�Анатоліївна

волонтер�(за�з�одою)

радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови��правління�ор�анізаційно-аналітич-

но�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(патронатна

сл�жба)�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

начальни��відділ��ор�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�діяльно-

сті��олови�Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст�пни��війсь�ово�о��омісара�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омі-

саріат��по�роботі�з�особовим�с�ладом�та��ромадсь�істю�—�начальни�

відділ�,�підпол�овни�

�оловний�спеціаліст�відділ��з�питань�вн�трішньої�політи�и�та�зв’яз�ів

з��ромадсь�істю�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

дире�тор��ом�нально�о�підприємства�з��тримання�та�е�спл�атації�жит-

лово�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

провідний�спеціаліст�відділ��особисто�о�прийом���правління�з�питань

звернень��ромадян�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

дире�тор�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

державної�адміністрації)�

�оловний�спеціаліст�відділ��ор�анізаційно�о�та�інформаційно�о�забез-

печення�роботи�постійної��омісії�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�без-

пе�и�та�надзвичайних�сит�ацій��правління�з�питань�надзвичайних�си-

т�ацій�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно-

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

місь�ої�державної�адміністрації)

�оловний�спеціаліст�відділ��аналітичної�роботи�та��онтролю��правлін-

ня�з�питань�звернень��ромадян�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Керівник апарату
В. Бондаренко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження переліку природоохоронних заходів 

у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 2015 році

Рішення Київської міської ради № 406/1271 від 16 квітня 2015 року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 47 Закону України

«Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про Київський міський фонд охорони
навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 вересня
1998 року № 10/111 «Про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища» (в ре(
дакції рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010 року № 18/3456), та з метою подальшого оздоров(
лення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�перелі��природоохоронних

заходів���місті�Києві,�що�фінанс�ватим�ться�з

Київсь�о�о�місь�о�о�фонд��охорони�нав�олиш-

ньо�о�природно�о�середовища���2015�році�(да-

лі —�Перелі�),�з�ідно�з�додат�ом.

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

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�здій-

снювати�фінанс�вання�природоохоронних�за-

ходів�відповідно�до�Перелі��,�затверджено�о

п�н�том�1�цьо�о�рішення,�в��становленом��по-

ряд��.

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

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�по-

дати��ошторис�витрат�на�природоохоронні�за-

ходи���2015�році,�з�ідно�з�додат�ом,�на�затвер-

дження�постійної��омісії�Київради�з�питань�е�о-

ло�ічної�політи�и.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.04.2015�№ 406/1271

Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться 
з Київського міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2015 році

1.4. Розчистка та ремонт споруд Русанівського каналу, у т. ч. проектні роботи, у тому числі погашення боргів
минулих періодів

1.5. Будівництво та реконструкція очисних споруд зливових вод на ж/м Вигурівщина�Троєщина (II черга), у т. ч.
проектні роботи (реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод на житловому масиві
Вигурівщина�Троєщина (II черга), у т. ч. проектні роботи), в тому числі погашення боргів минулих періодів

1.6. Регулювання рівня води водойми "Озеро Глінка" з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної
її частини, у т. ч. проектні роботи

1.7. Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний), в тому числі погашення боргів минулих
періодів

1.8. Обстеження та розчистка затоки Вовкувата

1.9. Розчистка акумулюючої водойми та ремонт насосної станції "Довбуша" (ДВРЗ), в тому числі погашення
боргів минулих періодів

1.10. Розчистка та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва

1.11. Розчистка, благоустрій та водопониження р. Нивка у мікрорайоні Жуляни I черга: поліпшення санітарно�
технічного стану, у т. ч. проектні роботи

1.12. Розчистка, благоустрій та оздоровлення водойм (№ 94 та № 129) у 2�му мкр ж/м Позняки (оз. Жандарка),
у т. ч. проектні роботи

1.13. Улаштування гідротехнічної споруди для скидання води з озера Вирлиця у Дарницькому районі, в т. ч.
проектні роботи, в тому числі погашення боргів минулих періодів

1.14. Розчистка та благоустрій озера Тельбин у Дніпровському районі м. Києва, в т. ч. проектні роботи, в тому
числі погашення боргів минулих періодів

1.15. Ремонт фільтраційних касет на очисних спорудах "Біличі"

1.16. Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах
та приведення його до належного технічного стану, в тому числі погашення боргів минулих періодів

у Голосіївському районі закрита частина колектора (від вул. Саперно�Слобідської до урочища Лиса Гора),
в тому числі погашення боргів минулих періодів

відкрита частина колектора р. Либідь у Шевченківському районі (вул. Мамина�Сибіряка), в тому числі
погашення боргів минулих періодів

1.17. Розчистка русла р. Любка у Святошинському районі, в т. ч. проектні роботи

1.18. Складання паспортів підводної частини пляжів, розташованих на річках та водоймах, в тому числі
погашення боргів минулих періодів

1.19. Паспортизація малих річок і водойм м. Києва, в тому числі погашення боргів минулих періодів

1.20. Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації

1.21. Реконструкція озер в Шулявській балці Київського зоопарку, в т. ч. проектні роботи, в тому числі
погашення боргів минулих періодів

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2.1. Роботи з озеленення території Київського зоологічного парку, в тому числі погашення боргів минулих
періодів

2.2. Влаштування та відновлення поливо�зрошувальних систем для зелених насаджень м. Києва, в т. ч. проектні
роботи, в тому числі погашення боргів минулих періодів

№ п/п Назва заходу

1 2

I. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧАТІ В МИНУЛИХ РОКАХ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Обстеження та розчистка перепускних каналів (труб) верхніх та нижніх озер Опечень в Оболонському
районі, в тому числі погашення боргів минулих періодів

1.2. Торкретування та зашпаровування швів у 4�х відстійниках 100 м/п для влаштування гідроізоляції на
очисних спорудах "Теличка", в тому числі погашення боргів минулих періодів

1.3. Розчистка Північно�Дарницького меліоративного каналу від проспекту Алішера Навої до вул.
Курнатовського, в тому числі погашення боргів минулих періодів
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2.3. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо�зрошувальних систем, у тому числі погашення боргів
минулих періодів

3. Збереження природно�заповідного фонду

3.1. Продовження створення експозицій (вольєрів) "Пташника" в Київському зоопарку, в тому числі погашення
боргів минулих періодів

3.2. Розробка проекту землеустрою регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови", в тому числі
погашення боргів минулих періодів

3.3. Розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж іхтіолого�ботанічного заказника оз.
Вербне, в тому числі погашення боргів минулих періодів

4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

4.1. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці, в тому
числі погашення боргів минулих періодів

4.2. Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих
сполук на території ВАТ "Радикал"

5. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у
діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму
забезпечення охорони навколишнього природного середовища

5.1. Розробка проекту реконструкції та благоустрою рекреаційних та пляжних зон водних об'єктів міста, в тому
числі погашення боргів минулих періодів

II. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2015 РОЦІ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а
також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об'єктів, дератизація та
вивіз сміття з територій прибережної захисної смуги річок)

1.2. Ремонт та заміна фільтркасет (90 шт.) на очисних спорудах "Троєщина"

1.3. Чистка відстійника від мулу на очисних спорудах "Райдужні"

1.4. Винесення в натуру прибережних захисних смуг водних об'єктів м. Києва

1.5. Капітальний ремонт греблі та скидної шахти ставу № 5 зони відпочинку Совська балка Солом'янського
району, в т. ч. проектні роботи

1.6. Роботи по модернізації та відновленню функціонування системи очистки стічних вод "ROCHEM UF�Systeme
GmbH" на полігоні твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

1.7. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі

1.8. Завершення будівництва очисних споруд у Голосіївському парку (каскад Оріхуватських ставків)

2. Охорона і раціональне використання земель

2.1. Інклінометричні дослідження на зсувних ділянках міста Києва

2.2. Моніторинг стійкості дамб полігону твердих побутових відходів № 5

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1. Виконання робіт по ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів

3.2. Заходи з озеленення міста Києва

4. Збереження природно�заповідного фонду

4.1. Утримання об'єкта природно�заповідного фонду � Київський зоологічний парк загальнодержавного
значення

4.2. Технічне переоснащення павільйону "Пташник" (для створення сучасної експозиції "Майстри польоту")

4.3. Будівництво установки утилізації продуктів метаболізму тварин у Київському зоологічному парку

4.4. Придбання спеціального обладнання та транспортних засобів для обслуговування іхтіолого�ботанічного
заказника оз. Вербне

5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

5.1. Знищення карантинних та адвентивних рослин

5.2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, що не відповідають
специфікації або мають прострочений термін придатності і знаходяться на території КП "Дарницьке
лісопаркове господарство"

5.3. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження і захоронення відходів, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки
ртуті (у т. ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть), які зберігаються в
бюджетних закладах та установах міста Києва

5.4. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження і захоронення відходів на території міських кладовищ

6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у
діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму

забезпечення охорони навколишнього природного середовища

6.1. Розробка Київської міської програми екологічного благополуччя та безпеки на період до 2020 року

6.2. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

6.3. Організація і проведення виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього
природного середовища

6.4. Створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними
відходами

Про внесення змін та доповнень до рішення 
Київської міської ради від 25.12.2014 № 745/745 

«Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік»

Рішення Київської міської ради № 410/1275 від 16 квітня 2015 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно%
сті», статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Ки%
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�25.12.2014�№ 745/745�«Про�затвердження

план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під-

�отов�и�прое�тів�ре��ляторних�а�тів�на�2015

рі�»�та�і�зміни:

— доповнити�додато��до�рішення�позиціями

54,�55,�56,�57,�58,�59�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре-

��ляторної�політи�и.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�16.04.2015�№ 410/1275

54. Проект рішення Київської
міської ради "Про
Концепцію комплексного
впорядкування міського
простору"

Запровадження на території
міста Києва єдиних підходів до
впорядкування та благоустрою
міського простору, зокрема
міських площ та вулиць, парків,
скверів, місць відпочинку біля
води, фасадів будинків та
споруд, елементів благоустрою

Протягом
2015 року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

55. Проект рішення Київської
міської ради "Про
встановлення мораторію
на встановлення
зовнішньої реклами в
місті Києві"

Створення належних умов для
реалізації положень Концепції
розвитку зовнішньої реклами в
місті Києві, затвердженої
рішенням Київської міської
ради від 26.01.2012 № 20/7357,
в частині приведення
рекламних засобів,
встановлених на території міста
Києва, до вимог зонування та
типового класифікатора,
затвердженого цим рішенням

Протягом
2015 року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

56. Проект рішення Київської
міської ради "Про
внесення змін до Порядку
розміщення реклами в м.
Києві, затвердженого
рішенням Київської
міської ради від
22.09.2011 № 37/62532"

Упорядкування розміщення та
удосконалення тарифної
політики щодо встановлення
плати за право тимчасового
користування місцями (для
розміщення рекламних
засобів), які перебувають у
комунальній власності. З метою
приведення у відповідність до
норм чинного законодавства

I півріччя
2015 року

Депутат Київської міської
ради, член депутатської
фракції "Об'єднання
"Самопоміч" у Київській
міській раді Логвін А. І.

57. Проект рішення Київської
міської ради "Про
тимчасове обмеження
реалізації алкогольних,
слабоалкогольних напоїв
та пива на території міста
Києва"

Збереження та зміцнення
здоров'я населення, захист від
негативних наслідків
споживання алкогольних
напоїв, мінімізації соціального,
економічного впливу
алкоголізму на суспільство,
дотримання правил
додержання тиші в населених
пунктах і громадських місцях та
захист населення від
шкідливого впливу шуму, а
також зниження рівня
злочинності шляхом
проведення заходів з
тимчасового обмеження
продажу алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та
пива на території міста Києва

Протягом
2015 року

Депутат Київської міської
ради Михайленко В. О.

58. Проект рішення Київської
міської ради "Про
скасування
розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
від 12.10.2011 № 1879 "Про
затвердження Правил
приймання стічних вод
абонентів у систему
каналізації м. Києва"

Завданням прийняття вказаного
рішення є дерегуляція та
приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства
України галузі водовідведення
та приймання стічних вод у
систему каналізації міста Києва,
усунення допущених порушень
та інших негативних факторів,
що зумовлюють корупційну
складову в системі
водовідведення та приймання
стічних вод, а також
перешкоджають реформуванню
галузі житлово�комунального
господарства

Протягом
2015 року

Депутати Київської міської
ради

59. Проект рішення Київської
міської ради "Про
внесення змін до рішення
Київської міської ради від
28.02.2013 № 63/9120
"Про Тимчасовий порядок
передачі (надання)
земельних ділянок у
користування або у
власність із земель
комунальної власності в
місті Києві"

Приведення рішення Київради
від 28.02.2013 № 63/9120 у
відповідність до положень
Земельного кодексу України,
Законів України "Про
Державний земельний кадастр"
та "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень"

Протягом
2015 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування,
депутати Київради,
Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до додатка до Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року

Рішення Київської міської ради № 463/1327 від 14 травня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку ре%

гіонів», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011
року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», з метою приведення Стра%
тегії розвитку міста Києва до 2025 року у відповідність із Державною стратегією регіонального розвитку на
період до 2020 року Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

У�додат���«Цільові�по�азни�и�Страте�ії»�до�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15��р�дня�2011�ро���№ 824/7060:

1.�Доповнити�додато��новими�позиціями�та�о�о�зміст�:

Напрям Індикатор Одиниці виміру Поточне
значення

Цільове
значення

Стратегічні цілі Наявний дохід у розрахунку на одну особу грн 5907913 7704314

Економіка Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах)
у розрахунку на одну особу

грн 13018513 17114214

Економіка Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на
одну особу

доларів США 1072015 1225016

Економіка Експорт товарів у розрахунку на одну особу доларів США 465413 500714

Економіка Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис.
наявного населення

одиниць 28913 31114

Економіка Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10
тис. наявного населення

одиниць 1513 1814

Економіка Обсяг реалізованої інноваційної продукції, відсотків
загального обсягу реалізованої промислової
продукції

% 7,513 1014

Економіка Середньомісячна заробітна плата (номінальна) грн 689313 882514
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Про внесення змін до розпорядження  виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 

адміністрації) від 30 липня 2014 року № 877 «Про комплексне
спеціальне обстеження мосту Метро через р. Дніпро»

Розпорядження № 95 від 9 лютого 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Порядок про%

ведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Державного
комітету України з питань житлово%комунального господарства від 23.09.2003 № 154, зареєстрованим в Мі%
ністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788, в межах функцій органу місцевого самовря%
дування:

Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

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

���№ 877�«Про��омпле�сне�спеціальне�обсте-

ження�мост��Метро�через�р.�Дніпро»,�та�і�змі-

ни:

1.�П�н�т�4�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«4.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

здійснити�фінанс�вання�робіт�в�межах�бюджет-

них�призначень,�затверджених�в�бюджеті�

м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и».

2.�П�н�т�5�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«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

»

2.�Приміт�и�до�додат�а�доповнити�новими�п�н�тами�13 —�16�та�о�о�зміст�:

«13.�2016�рі�

14.�2020�рі�

15.�станом�на�1�січня�2017�ро��

16.�станом�на�1�січня�2021�ро��».
Київський міський голова

В. Кличко

ЖКГ Рівень обладнання загальної площі житлового
фонду водопроводом у міській місцевості

% 99,313 99,814

Екологія Питома вага утилізованих відходів, відсотків
загальної кількості утворених відходів

% 9,513 19,214

Екологія Площа земель природно�заповідного фонду тис. га 15,915 17,616

Екологія Питома вага площі природно�заповідного фонду до
площі адміністративно�територіальної одиниці

% 1915 2116

Охорона
здоров'я

Забезпеченість населення лікарями всіх
спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на
кінець року)

осіб 88,913 89,714

Охорона
здоров'я

Рівень смертності на 1 тис. населення проміле 9,513 9,114

Охорона
здоров'я

Демографічне навантаження на 1 тис. осіб
постійного населення віком 16 � 59 років (міська
місцевість)

проміле 489,715 487,916

Освіта Охоплення дітей дошкільними навчальними
закладами (міська місцевість)

% 6113 6514

Ринок праці Рівень безробіття за методологією Міжнародної
організації праці

% 5,113 5,114

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Ілта»
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування станції технічного обслуговування 
автомобілів та автосалону на вул. Крайній, 1 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 428/1293 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз%
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и�товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«Ілта»�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�станції�технічно�о�обсл�-

�ов�вання�автомобілів�та�автосалон��на�в�л.

Крайній,�1���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�справа�Д-2275,�заява�ДЦ�від

03.07.2014�№ 01006-000140009-014).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«Ілта»,�за��мови�ви�онання�п�н�т�

3�цьо�о�рішення,���дов�остро�ов��оренд��на�10

ро�ів�земельн��ділян���площею�0,3607��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:62:022:0024)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�станції�техніч-

но�о�обсл��ов�вання�автомобілів�та�автосало-

н��на�в�л.�Крайній,�1���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�пе-

реходом�права�власності�на�нер�хоме�майно

(до�овір���півлі-продаж��нежитлових�примі-

щень�від�18.04.2006�№ 628).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Ілта»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���ме-

жах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від�11.06.2007

№ 19-5651,�Головно�о��правління�Держзем-

а�ентства���м.�Києві�від�04.10.2013�№ 3793.

3.5.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�за�онодавства.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОЛИЧНИЙ ЦУМ» 

для експлуатації та обслуговування будівлі 
на вул. Богдана Хмельницького, 2 (літ. В) 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 430/1295 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно%
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля%
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТОЛИЧ-

НИЙ�ЦУМ»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівлі�на�в�л.�Бо�дана�Хмельниць�о�о,�2

(літ.�В)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�10.10.2013�№ 01013-

000105432-014,�справа�Д-6806).

2.�Передати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»,�за

�мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в

дов�остро�ов��оренд��на�10�ро�ів�земельн�

ділян���площею�0,0118��а�(�адастровий�номер

8000000000:76:024:0007)�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівлі�на�в�л.�Бо�дана�Хмель-

ниць�о�о,�2�(літ.�В)���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з

переходом�права�власності�на�майно�(до�овір

��півлі-продаж��нежитлово�о�б�дин���від

28.12.2012).

3.�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�для���ладання�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Де-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про

пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад-

�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�13.05.2013�№ 7054/0/12/19-13,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

21.06.2013�№ 2193,�Міністерства���льт�ри

У�раїни�від�21.06.2013�№ 1784/10/61-13.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може

б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження детального плану території 
в межах просп. Космонавта Комарова, залізничної колії, 

вул. Академіка Каблукова, бульв. Івана Лепсе, 
вул. Гарматної у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 423/1288 від 21 квітня 2015 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київ%
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�детальний�план�території�в�ме-

жах�просп.�Космонавта�Комарова,�залізничної

�олії,�в�л.�А�адемі�а�Кабл��ова,�б�льв.�Івана�Леп-

се,�в�л.�Гарматної���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�відповідно�до�основних�техні�о-е�оно-

мічних�по�азни�ів,�що�додаються,�я��основи�пла-

н�вальної�ор�анізації�та�ф�н�ціонально�о�при-

значення�заб�дови,�розташ�вання�червоних�лі-

ній�в�лиць�і�дорі�,�подальшо�о�розроблення�про-

е�тної�до��ментації�та�прийняття�рішень�щодо�роз-

міщення�об’є�тів�містоб�д�вання.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

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

в�се�ретаріаті�Київради

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)
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Уточнення. При публікації рішення Київської міської ради «Про внесення змін до деяких рішень Київської
міської ради щодо надання допомоги киянам — учасникам антитерористичної операції та сім'ям киян, які
загинули під час проведення антитерористичної операції» № 454/1318 від 14 травня 2015 року у номері 79 (4675)
газети «Хрещатик» від 05.06.2015 року з технічних причин вийшла помилка, а саме — у додатку 1 до рішення у
пункті 2 «Забезпечення надання допомоги на поховання киян — учасників АТО та компенсацію витрат, пов'язаних
із дороговартісним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням та протезуванням ока, киян * учасників АТО»
надрукована цифра «182,6», а слід читати: «1882,6».

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
9 ÷åðâíÿ 2015 ð.

¹80(4676)

6

Про організаційно�правові заходи 
щодо реорганізації 

комунальних підприємств
Розпорядження № 545 від 5 червня 2015 року

Відповідно до статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — під�
приємців», пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на
виконання рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 408/1273 «Про реорганізацію комуналь�
них підприємств»:

1.�Утворити��омісію�з�реор�анізації��ом�наль-

но�о�підприємства�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Ре-

да�ція��азети�«У�раїнсь�а�столиця»�шляхом

приєднання�до�Реда�ції��азети�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�»�та�затвердити�її�с�лад,�що

додається.

2.�Утворити��омісію�з�реор�анізації��ом�наль-

но�о�підприємства�«Реда�ція��азети�«Вечірній

Київ»�шляхом�приєднання�до�Реда�ції��азети

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»�та�затвер-

дити�її�с�лад,�що�додається.

3.�Комісії�з�реор�анізації��ом�нально�о�під-

приємства�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Реда�ція��а-

зети�«У�раїнсь�а�столиця»�шляхом�приєднан-

ня�до�Реда�ції��азети�Київсь�ої�місь�ої�ради

«Хрещати�»�та��омісії�з�реор�анізації��ом�наль-

но�о�підприємства�«Реда�ція��азети�«Вечірній

Київ»�шляхом�приєднання�до�Реда�ції��азети

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»:

3.1.�Провести�інвентаризацію�майна��ом�-

нально�о�підприємства�Київсь�ої�місь�ої�ради

«Реда�ція��азети�«У�раїнсь�а�столиця»�та��о-

м�нально�о�підприємства�«Реда�ція��азети�«Ве-

чірній�Київ».

3.2.�За�рез�льтатами�інвентаризації�с�лас-

ти�передавальні�а�ти,�я�ими�визначити�всі�пра-

ва�та�обов’яз�и,�майно��ом�нально�о�підпри-

ємства�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Реда�ція��азе-

ти�«У�раїнсь�а�столиця»�та��ом�нально�о�під-

приємства�«Реда�ція��азети�«Вечірній�Київ»,

що�переходять�до�Реда�ції��азети�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�»�та�подати�їх�на�за-

твердження�в��становленом��поряд��.

3.3.�В��становленом��за�онодавством�по-

ряд���попередити�працівни�ів��ом�нально�о

підприємства�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Реда�ція

�азети�«У�раїнсь�а�столиця»�та��ом�нально�о

підприємства�«Реда�ція��азети�«Вечірній�Київ»

про�їх�припинення�та�забезпечити�дотриман-

ня�їх�соціально-правових��арантій���поряд���та

на��мовах,�визначених�за�онодавством.

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

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

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

міністрації):

від�25�серпня�2011�ро���№ 1517�«Про�ор�а-

нізаційно-правові�заходи,�пов’язані�з�реор�а-

нізацією��ом�нальних�підприємств�засобів�ма-

сової�інформації»;

від�18�березня�2015�ро���№ 230�«Про�за-

твердження�змін�до�с�ладів��омісій�з�реор�а-

нізації».

5.�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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�оїдержавної�адміністрації)

05.06.2015�№�545

Склад
комісії з реорганізації комунального підприємства 

«Редакція газети «Українська столиця» шляхом приєднання 
до Редакції газети Київської міської ради «Хрещатик»

Філіппов�Ма�сим�Оле�сандрович тимчасово�ви�он�ючий�обов’яз�и��оловно�о�

реда�тора�Реда�ції��азети�Київсь�ої�місь�ої�ради�

«Хрещати�»,��олова��омісії

Білоць�а�Світлана�Володимирівна� �оловний�б�х�алтер�Реда�ції��азети�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�»

Данильч���Анатолій�Іванович �оловний�спеціаліст�відділ��фінанс�вання�

б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�Департамент�

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

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

державної�адміністрації)�

Сова�Тетяна�Оле�сандрівна начальни��юридично�о�відділ��Департамент�

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

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

державної�адміністрації)

Г�зен�о�Тетяна�Андріївна заст�пни��дире�тора —�начальни���правління

преси�та�інформації�Департамент��с�спільних�

�ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)

05.06.2015�№�545

Склад
комісії з реорганізації комунального підприємства «Редакція газети

«Вечірній Київ» шляхом приєднання до Редакції газети 
Київської міської ради «Хрещатик»

Філіппов�Ма�сим�Оле�сандрович тимчасово�ви�он�ючий�обов’яз�и��оловно�о�

реда�тора�Реда�ції��азети�Київсь�ої�місь�ої�ради�

«Хрещати�»,��олова��омісії

Тр�бено��Олена�Ми�олаївна �оловний�б�х�алтер��ом�нально�о�підприємства�

«Реда�ція��азети�«Вечірній�Київ»

Сова�Тетяна�Оле�сандрівна начальни��юридично�о�відділ��Департамент�

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

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

державної�адміністрації)

Г�зен�о�Тетяна�Андріївна заст�пни��дире�тора —�начальни���правління

преси�та�інформації�Департамент��с�спільних�

�ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Данильч���Анатолій�Іванович �оловний�спеціаліст�відділ��фінанс�вання�

б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�Департамент�

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

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

державної�адміністрації)�

Білоць�а�Світлана�Володимирівна� �оловний�б�х�алтер�Реда�ції��азети�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�»

Опанасен�о�Ві�тор�Степанович заст�пни���оловно�о�б�х�алтера�Реда�ції��азети

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»�

Керівник апарату В. Бондаренко

Про реконструкцію вул. Святошинської на ділянці 
від вул. Горенської до вул. Верховинної 

у Святошинському районі
Розпорядження № 104 від 12 лютого 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 22, 23 Закону
України «Про дорожній рух», з метою приведення до належного технічного стану дорожнього покриття про�
їзної частини та тротуарів по вул. Святошинській на ділянці від вул. Горенської до вул. Верховинної у Свято�
шинському районі, в межах функцій органу місцевої виконавчої влади:

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

ної�до��ментації�та�ре�онстр��цію�в�л.�Свято-

шинсь�ої�на�ділянці�від�в�л.�Горенсь�ої�до�в�л.

Верховинної���Святошинсь�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальн���орпорацію�«Ки-

ївавтодор»�замовни�ом�ви�онання�робіт,�за-

значених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Ком�нальній��орпорації�«Київавтодор»��

встановленом��поряд��:

3.1.�Визначити�відповідно�до�чинно�о�за�о-

нодавства��енеральні�прое�тн��та�б�дівельн�

ор�анізації�для�прое�т�вання�та�ви�онання�ро-

біт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

3.2.�Забезпечити�розроб���прое�тно-�ош-

торисної�до��ментації,�проведення�її�е�спер-

тизи�та�затвердження.

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

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

робіт.

3.4.�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.

3.5.�Розробити�та�по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�м.�Києві�схем��ор�анізації�дорожньо-

�о�р�х��на�період�ви�онання�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

ви�онання�б�дівельних�робіт�обов’яз�ово�перед-

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

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

тійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�взяти�до

відома,�що�фінанс�вання�прое�тних�робіт�та

робіт�з�ре�онстр��ції�в�л.�Святошинсь�ої�на�ді-

лянці�від�в�л.�Горенсь�ої�до�в�л.�Верховинної

��Святошинсь�ом��районі�б�де�ви�он�ватись

за�рах�но���оштів,�зал�чених�в��становленом�

поряд��.

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

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

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

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

Про зміни у складах комісії з припинення 
Святошинської районної у місті Києві ради 

та комісії з припинення Святошинської районної 
у місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 105 від 12 лютого 2015 року

1.�Внести�зміни�до�с�лад���омісії�з�припи-

нення�Святошинсь�ої�районної���місті�Києві�ра-

ди,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�верес-

ня�2010�ро���№�787�(в�реда�ції�розпоряджен-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�09

люто�о�2011�ро���№�175),�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�шо�додається.

2.�Внести�зміни�до�с�лад���омісії�з�припи-

нення�Святошинсь�ої�районної���місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�ви�онавчою�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

30�вересня�2010�ро���№�787�(в�реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�09�люто�о�2011�ро���№�175),�ви�лав-

ши�йо�о�в�новій�реда�ції,�шо�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  
Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÓÂÀÃÀ, ÊÎÍÊÓÐÑ Ì²ÊÐÎÏÐÎÅÊÒ²Â ÄËß ÄÈÒß×ÈÕ ÑÀÄÊ²Â ÊÈªÂÀ!
Óêðà¿íñüêèé ôîíä ñîö³àëüíèõ ³íâåñòèö³é, ùî ä³º íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹740 â³ä 23.04.2000 îãîëîøóº êîíêóðñ äëÿ äèòÿ÷èõ ñàäê³â
Êèºâà. Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó "Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè, ÓÔÑ² V", ÿêèé ô³íàíñóºòüñÿ Óðÿäîì Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè
Í³ìå÷÷èíè ÷åðåç Í³ìåöüêèé áàíê ðîçâèòêó KfW.

Îñíîâíîþ ìåòîþ Ïðîåêòó º ï³äòðèìêà íåâåëèêèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ çàõîä³â
â óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäàõ ç âèñîêîþ ÷àñòêîþ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á øëÿõîì
ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ì³ñöü ó äèòÿ÷èõ ñàäêàõ ì³ñòà. Ó ðàìêàõ Ïðîåêòó áóäå
ïðîô³íàíñîâàíî òà ïðîâåäåíî íåîáõ³äí³ ðåìîíò³ ðîáîòè òà íàâ÷àííÿ.

Îñíîâí³ óìîâè ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³

Ì³êðîïðîåêòè ìàþòü â³äïîâ³äàòè íàñòóïíèì åêñêëþçèâíèì êðèòåð³ÿì:

1. Ì³êðîïðîåêòè ìîæóòü âïðîâàäæóâàòèñü ëèøå ó ì³ñò³ Êè¿â.

2. Ìàêñèìàëüíèé áþäæåò êîæíîãî ì³êðîïðîåêòó, ÿê ïðàâèëî, íå ïåðåâèùóâàòèìå
åêâ³âàëåíòó 300 000, 00 ºâðî.

3. Ì³ñöåâà ãðîìàäà òà ì³ñöåâà âëàäà ãîòîâ³ áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³,
âïðîâàäæåíí³, çàáåçïå÷åíí³ ïîäàëüøî¿ æèòòºçäàòíîñò³ ì³êðîïðîåêòó òà íàäàþòü
ãàðàíò³¿ íå çì³íþâàòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà ùîíàéìåíøå ïðîòÿãîì 15 ðîê³â.

4. Ì³êðîïðîåêò â³äïîâ³äàº òèïîëîã³¿: ðåìîíò òà ðåêîíñòðóêö³ÿ äèòÿ÷èõ ñàäê³â
äëÿ ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ì³ñöü.

5. Îá'ºêòè ðåìîíòó ïîâèíí³ áóòè ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. Íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
ïîâèíí³ áóòè îôîðìëåí³ óñ³ äîêóìåíòè äëÿ îäåðæàííÿ äîçâîëó íà áóä³âíèöòâî.

6. Íàÿâí³ñòü àêòóàëüíî¿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Ôîêóñîì ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿ îá'ºêò³â ñîö³àëüíî¿
ñôåðè ìàº áóòè çàïðîâàäæåííÿ çàõîä³â ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³ (âêëþ÷íî ³ç çàõîäàìè
ç òåðìîìîäåðí³çàö³¿ áóä³âåëü). Âàðò³ñòü 1 ì2 ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïî áóäü-
ÿêîìó îá'ºêòó íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 60% âàðòîñò³ íîâîãî áóä³âíèöòâà.

7. Òåõí³÷íèé ñòàí îá'ºêò³â ðåìîíòó º äîñòàòíüî äîáðèì òà äîçâîëÿº âèêîíàòè
ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè ó êîðîòê³ òåðì³íè.

8. Ðåàë³çàö³ÿ ì³êðîïðîåêòó íå ïðèçâåäå äî âèíèêíåííÿ ñåðéîçíèõ êîíôë³êò³â
â ãðîìàä³.

9. Âïðîâàäæåííÿ ì³êðîïðîåêòó â³äïîâ³äàº ÷èííèì ïðàâèëàì îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

10. Âèð³øåí³ âñ³ þðèäè÷í³ ïðîáëåìè, ïîâ'ÿçàí³ ç âïðîâàäæåííÿì ì³êðîïðîåêòó.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ì³êðîïðîåêò³â çàö³êàâëåí³ ïðåäñòàâíèêè äèòÿ÷èõ ñàäê³â
ì³ñòà Êèºâà ìàþòü ñòâîðèòè ³í³ö³àòèâí³ ãðóïè, äî ÿêèõ ìîæóòü óâ³éòè ÷ëåíè
êîëåêòèâó çàêëàäó, áàòüêè, îñîáè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ÷åðç³ â çàêëàä, ìåøêàíö³
ïðèëåãëî¿ äî çàêëàäó òåðèòîð³¿, âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ îñîáè. Çàâäàííÿìè
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè º:

� ³íôîðìóâàòè ãðîìàäó ïðî ö³ë³ òà çàâäàííÿ ÓÔÑ², ì³êðîïðîåêòó, ïðîöåäóðè
ï³äãîòîâêè òà âïðîâàäæåííÿ ì³êðîïðîåêòó, ðîëü ãðîìàäè òîùî;

� ç³áðàòè òà ïðîâåñòè çáîðè ãðîìàäè, çàâäàííÿì ÿêèõ º: 1) îáãîâîðèòè òà
ïîãîäèòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ì³êðîïðîåêò³â; 2) îáðàòè Àãåíö³þ ïî âïðîâàäæåííþ
ì³êðîïðîåêòó (ÀïÂ) ó ñêëàä³ 3-5 îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè
ãðîìàäè, ãîòóâàòè òà âïðîâàäæóâàòè ì³êðîïðîåêò.

Ï³ñëÿ çáîð³â ãðîìàäè ÀïÂ ìàº ï³äãîòóâàòè ïàêåò äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³:

� çàâ³ðåíèé ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ âëàñíèêà îá'ºêòà Âèòÿã ç ïðîòîêîëó Çàãàëüíèõ
çáîð³â ãðîìàäè ïðî ð³øåííÿ áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà îáðàííÿ Àãåíö³¿ ç
âïðîâàäæåííÿ ì³êðîïðîåêòó;

� ì³êðîïðîåêòíà ïðîïîçèö³ÿ âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ç äîäàòêàìè: ðåºñòðàö³éíèé
ñïèñîê ó÷àñíèê³â çáîð³â ãðîìàäè; äîâ³äêà ïðî âëàñíèêà îá'ºêòà âïðîâàäæåííÿ
ì³êðîïðîåêòó; ãàðàíò³éíèé ëèñò â³ä âëàñíèêà îá'ºêòà ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âàðòîñò³
ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ÿê³ áóäóòü âèêîíàí³ â ðåçóëüòàò³ âïðîâàäæåííÿ
ì³êðîïðîåêòó; ãàðàíò³éíèé ëèñò âëàñíèêà îá'ºêòà ïðî çáåðåæåííÿ îá'ºêòà ó
âëàñíîñò³ (çàáîðîíà â³ä÷óæåííÿ) íå ìåíø ÿê íà 15 ðîê³â; ïëàí çàáåçïå÷åííÿ
æèòòºçäàòíîñò³ îá'ºêòà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîá³ò;

� ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ;

� ëèñò-äîðó÷åííÿ äëÿ Àãåíö³¿ ïî Âïðîâàäæåííþ, ç ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ âëàñíèêà
îá'ºêòà, â ÿêîìó çàñâ³ä÷óþòüñÿ ïîâíîâàæåííÿ Àãåíö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ ôóíêö³é
çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà (äîâ³ëüíà ôîðìà).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â íà êîíêóðñ — 15 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ëóê'ÿí³âñüêà, 77.

Çàòâåðäæåííÿ ì³êðîïðîåêò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ â³äáóâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ ¿õ
ïåðåâ³ðêè íà â³äïîâ³äí³ñòü çàçíà÷åíèì âèùå óìîâàì. Â³äá³ð ì³êðîïðîåêò³â äî
âïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó ä³ÿëüíîñò³ ÓÔÑ². Ï³ñëÿ
çàòâåðäæåííÿ â³äáîðó ì³êðîïðîåêò³â äî âïðîâàäæåííÿ ãðîìàäà îòðèìàº
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äá³ð/â³äõèëåííÿ ì³êðîïðîåêòó.

Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ: ç çàãàëüíèõ ïèòàíü äî ²ãîðÿ
Òåíòþêà çà íîìåðîì (067) 632 94 83, @ tiviko@ukr.net òà ç òåõí³÷íèõ ïèòàíü äî
Áîðèñà Í³ê³ò³øèíà çà íîìåðîì (067) 208 06 14, @ bnikitishin@ukr.net.

TOB "Öåíòðáóäñåðâ³ñ" ³íôîðìóº ìåøêàíö³â áóäèíêó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 25-À,

êîðï.1,ïðî çâåðíåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ñòîñîâíî ïåðåãëÿäó òàðèôó íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Âîçç'ºäíàííÿ, Õàðê³âñüêîãî øîñå,

çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿, âóëèö³ Àêàäåì³êà Øë³õòåðà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ÄÆÊÏ HAH Óêðà¿íè (ïîâíà íàçâà óñòàíîâè)

ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà îðåíäó äåðæàâíîãî ìàéíà, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Å. Ïîòüº, 9. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë: (044) 456-46-30.

Íàçâà òà ïîâíà
õàðàêòåðèñòèêà
îá'ºêòà îðåíäè

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ îá'ºêòà

îðåíäè

Çà-
ãàëüíà
ïëî-

ùà, ì2

Íåîáõ³äí³ñòü
ðåìîíòó (ïðè-
áëèçíèé îáñÿã

âêëàäåíü),
³íø³ óìîâè

Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ
îá'ºêòà îðåíäè îðåíäàðåì

Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè, âèçíà÷åíà
íåçàëåæíîþ îö³í-
êîþ/ Àêòîì îö³íêè
â³ä 30.04.2015 ð.

Ðîçì³ð
îðåíäíî¿

ïëàòè ãðí /
1 ì2 (áåç

ÏÄÂ)

Ìàêñèìàëü-
íèé ñòðîê

îðåíäè

1 2 3 4 5 6 8 9

1. ×àñòèíà íåæèò-
ëîâîãî ïðèì³-
ùåííÿ íà 1-ìó
ïîâåðñ³ ï'ÿòèïî-
âåðõîâîãî æ/á.

ì. Êè¿â,
âóë. Ë. Ïåðâî-
ìàéñüêîãî, 3

78,00
Íå â³äðåìîí-
òîâàíå. Â ñòà-
ä³¿ ðåìîíòó.

1. Ðîçì³ùåííÿ ñàëîí³â êðàñè, ñàóí,
òóðåöüêèõ ëàçåíü, ñîëÿð³¿â,
êàá³íåò³â ìàñàæó, òðåíàæåð-
íèõ çàë³â.

1)511680,00 ãðí 164,00 ãðí

30.04.2018 ð.
Ñòðîê îðåí-
äè çàïðîïî-

íîâàíî
îðåíäàðåì.

2. ×àñòèíà íåæèò-
ëîâîãî ïðèì³-
ùåííÿ íà 1-ìó
ïîâåðñ³ ï'ÿòèïî-
âåðõîâîãî æ/á.

ì. Êè¿â,
âóë. Ë. Ïåðâî-
ìàéñüêîãî, 3

46,00
Íå â³äðåìîí-
òîâàíå. Â ñòà-
ä³¿ ðåìîíòó.

2. Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäà-
ðþâàííÿ,ùî ä³þòüíà îñíîâ³ ïðè-
âàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäÿòü ãîñ-
ïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿
ïðàêòèêè (ñòîìàòîëîã³ÿ ).

2)302588,00 ãðí 109,64 ãðí

30.04.2018 ð.
Ñòðîê îðåí-
äè çàïðîïî-

íîâàíî
îðåíäàðåì.

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ

ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Âîçç'ºäíàííÿ, Õàðê³âñüêîãî øîñå, çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿,

âóëèö³ Àêàäåì³êà Øë³õòåðà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëó-

õàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöå-

âîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Âîçç'ºäíàííÿ, Õàðê³âñüêîãî øîñå, çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿, âóëèö³ Àêàäå-

ì³êà Øë³õòåðà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

13.11.2013ð. ¹518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòà-

ö³¿ ó ì. Êèºâ³" ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â

ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìå-

ðåæ, ðîçáóäîâó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó

ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ

îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì æèòëà òà ³íøèõ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, — áóä³âíèöòâîì óñòà-

íîâ îñâ³òè, îá'ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òîùî.

Êð³ì òîãî, â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñíó ì³ñòîáóä³âíó ñèòóàö³þ, à òàêîæ ð³øåííÿ ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-

òà Êèºâà ùîäî ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà òà ôîðìóâàííÿ êðóïíèõ òðàíñïîðòíèõ âóçë³â: ïðîñï. Âîçç'ºä-

íàííÿ — ìàã³ñòðàëü Òðîºùèíà-Îñîêîðêè, ç ïðîõîäæåííÿì òðàñè øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ, Ëåí³íãðàäñüêà ïëîùà, ðåñ-

òðóêòóðèçàö³¿ îêðåìèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ ïðîõîäÿòü ïðîöåäóðó ë³êâ³äàö³¿, à òàêîæ óðàõó-

âàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ íàì³ð³â îêðåìèõ çåìëåâëàñíèê³â, ùî ïðîéøëè ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó

— Ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü — ðåñòðóêòóðè-

çàö³ÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íà äàíèé ÷àñ íå ïðàöþþòü, çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ êâàðòàëó ñó÷àñíîãî æèò-

ëà ç îá'ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ÿêèé ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè íèí³øí³ì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî ì³ñòîáóäó-

âàííÿ, ìàòè âèñîêó êîìåðö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü, çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñòà-

íîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëå-

íåííÿ òà ³í.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàð-

òàë³â ïðîåêòíî¿ çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ äèòÿ÷î¿ äîøê³ëüíî¿ óñòàíîâè íà 220 ì³ñöü òà íà ïåðñïåêòèâó

äèòÿ÷î¿ äîøê³ëüíî¿ óñòàíîâè íà 80 ì³ñöü ç ïî÷àòêîâîþ øêîëîþ íà 120 ì³ñöü. Â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíêó äëÿ ïðî-

åêòíîãî íàñåëåííÿ íà ðîçðàõóíêîâèé åòàï íåîáõ³äíî â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ çàáåçïå÷èòè 720 ì³ñöü, ùî ìîæ-

ëèâî â øêîëàõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ íîðìàòèâíîãî ðàä³óñó îáñëóãîâóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ëèñòà Óïðàâë³ííÿ îñ-

â³òè Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó. Íà ïåðñïåêòèâó ïðè çàáóäîâ³ êâàðòàëó âóë. Êàóíàñüêà — Áåðåçíåâà — ïðîâ. Ôàíåðíèé,

ê³ëüê³ñòü ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ çá³ëüøèòüñÿ íà 570.

Òàêîæ íà òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî íàçåìíèõ ïàðê³íã³â äëÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâ-

òîìîá³ë³â ìåøêàíö³â íà ðîçðàõóíêîâèé ñòðîê — 1145 ì³ñöü, íà ïåðñïåêòèâó ùå 941 ì³ñöå.

Çàãàëüíèé îáñÿã íîâîãî áóä³âíèöòâà íà ðîçðàõóíêîâèé ïåð³îä — 170,12 òèñ. êâ. ì (çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð), íà

ïåðñïåêòèâó — ùå 162,3 òèñ. êâ. ì (çàáóäîâà êâàðòàëó âóë. Êàóíàñüêà — Áåðåçíåâà — ïðîâ. Ôàíåðíèé, ïðè óìîâ³ âè-

ð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïèòàíü).

Â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ çîíè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà ³í-

æåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îêðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ

òà çåìëåêîðèñòóâàííÿì, ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî

òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè — Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê — Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-

ÏÐÎÄÆÅÊÒ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Âîçç'ºäíàííÿ, Õàðê³âñüêîãî øîñå, çàë³çíè÷íî¿

êîë³¿, âóëèö³ Àêàäåì³êà Øë³õòåðà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1.

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

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

äî 08.07.2015.

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

ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëü-

íèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè

çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî,
òðàíñïîðòóâàííÿ òà ïîñòà÷àííÿ, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869,TOB "Íîâîáóäîâà" ðîçðàõîâàíî
òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî òà ïîñòà÷àííÿ, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿê³ ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
íà çàòâåðäæåííÿ.

Äëÿ êàòåãîð³¿ "Íàñåëåííÿ" ðîçì³ð òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ çà 1 Ãêàë ñòàíîâèòü 584,59 ãðí
ç ÏÄÂ.

Äëÿ êàòåãîð³¿ "Áþäæåòí³ óñòàíîâè" ðîçì³ð òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ çà 1 Ãêàë ñòàíîâèòü
1396,36 ãðí ç ÏÄÂ.

Äëÿ êàòåãîð³¿ "²íø³ ñïîæèâà÷³" (êð³ì íàñåëåííÿ) ðîçì³ð òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ çà 1 Ãêàë
ñòàíîâèòü 1396,36 ãðí ç ÏÄÂ.

Ïëàíîâèé òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ïðè íàÿâíîñò³ êâàðòèðíîãî
òà/àáî áóäèíêîâîãî çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà îïàëåííÿ äëÿ
êàòåãîð³¿ "Íàñåëåííÿ", ñòàíîâèòü 597,67 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 Ãêàë.

Ïëàíîâèé òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè
ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ êàòåãîð³¿
"Íàñåëåííÿ" ñòàíîâèòü 38,22 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 êóá. ì.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèô³â ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñóTOB "Íîâîáóäîâà"
03028, ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 10 ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó
îãîëîøåííÿ.
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ÎÂÍÈ, öå äåíü óñàì³òíåí-

íÿ òà ñïî÷èíêó â³ä ìèð-

ñüêî¿ ñóºòè. ßêùî íåìàº

òåðì³íîâèõ ñïðàâ, ãîä³ íàñèëóâàòè

ñåáå òóðáîòàìè, ¿ì í³ ê³íöÿ í³ êðàþ,

â³çüì³òü òàéì-àóò! Øóêàéòå ³íäèâ³-

äóàëüíèé áàëüçàì äëÿ äóø³, ùî

âäàñòüñÿ íà ñëàâó, òîä³ ïñèõîëîã³÷-

íà ðåëàêñàö³ÿ ïðîéäå ÷óäîâî.

ÒÅËÜÖ², ïàëê³ íàä³¿ — òî

íåÿñíèé áåðåã ñïîä³âàíü,

ùî ìàíèòü ³ äóðèòü... Çà-

âåðøóéòå ðîçïî÷àò³ ñïðàâè, íèí³

í³õòî ³ í³ùî íå ñòàíå ïåðåøêîäîþ

íà âàøîìó øëÿõó.Äîö³ëüíî ï³äâåñ-

òè ï³äñóìêè ìèíóëîãî, äå ³íòó¿ö³ÿ

ïîñëóæèòü íàéêðàùèì ïîì³÷íèêîì

òà êîíñóëüòàíòîì.

ÁËÈÇÍÞÊÈ — åíåðã³éíà,

âñåá³÷íî îá³çíàíà ÿñêðà-

âà îñîáèñò³ñòü, îäíàê öå

íå ïðèâ³ä äëÿ äèêòàòó. Ïðèêóñ³òü

ÿçèêà, íå ìîçîëüòå î÷³ øåôó, ñïðî-

áè çàÿâèòè ïðî ñåáå òà ïðèñêîðè-

òè ðóõ ïî êàð’ºðíèõ ñõîäàõ º áåçïåð-

ñïåêòèâíèìè, ïðè÷îìó âè íàâðÿä

÷è çìîæåòå ïðîàíàë³çóâàòè ïðè÷è-

íó íåâäà÷³.

ÐÀÊÈ, óòðèìàéòåñÿ â³ä ïë³-

òîê òà îñóäæåíü, ðîçñëàá-

òåñÿ ³ íå ôîðñóéòå ïîä³¿,

ïðàãíó÷è äîñÿãòè êîíêðåòíî¿ ö³ë³.

Êîñìîñîì äîçâîëÿºòüñÿ âëàøòóâà-

òè «âèõ³äíèé» òà ïîïåñòèòè ñåáå,

ëþáèõ, ïðîñâ³òëèâøè çàïàìîðî÷-

ëèâó ãîëîâó â³ä êëîïîò³â. Ë³íóéòå-

ñÿ, ðîçâàæàéòåñÿ íà ñâ³é ñìàê, çà-

ëèöÿéòåñÿ, êîõàéòåñÿ. Âñå, ùî äà-

ðóº âò³õó, ìàº áóòè çàä³ÿíå, íàïîâ-

íèâøè âàøå áóòòÿ ïðèºìíèìè â³ä-

÷óòòÿìè.

ËÅÂÈ, îáëèøòå øòóðì ä³-

ëîâèõ òà ôàõîâèõ âåðøèí,

«ïðèøïèëüòå» ÿçèêà ³ ïðî-

âåä³òü äåíü â òèø³ òà ñïîêî¿. ×åðåç

áðàê åíåðã³¿, çàíóðåí³ñòü ó âëàñí³

ïåðåæèâàííÿ âè íåñïðîìîæí³ àê-

òèâíî âêëþ÷èòèñÿ â ðîáîòó. Çàêî-

õàíèì ñë³ä çàáóòè ïðî ï³äîçðè,ðåâ-

íîù³, ðîç÷àðóâàííÿ é âëàøòóâàòè

³íòèìíå ñâÿòî äëÿ ïðèñòðàñíèõ ñåð-

äåöü, ÿê³ òàê ñêó÷èëè îäíå çà îä-

íèì.

Ä²ÂÈ, íå ÷åêàéòå â³ä îòî-

÷åííÿ ïîñë³äîâíîñò³ òà íà-

ä³éíîñò³. Ó íüîãî ñ³ì ï’ÿò-

íèöü íà òèæäåíü! Îñîáè, íà ÿêèõ

ïîêëàäàºòåñÿ, º ³ãðàøêàìè ñïîí-

òàííîãî íàñòðîþ òà áóðõëèâèõ ôàí-

òàç³é, ùî ñòðàøåííî âàñ äðàòóâà-

òèìå.Òîìó óòðèìàéòåñÿ â³ä âàæëè-

âèõ ïåðåãîâîð³â, îôîðìëåííÿ äî-

êóìåíò³â, ïîêóïîê, ï³äïèñàííÿ îô³-

ö³éíèõ óãîä — çáåðåæåòå äîðîãî-

ö³íí³ åíåðãîðåñóðñè ³ êàð’ºðà íå

ïîñòðàæäàº.

ÒÅÐÅÇÈ, ñïîê³éíî çàâåð-

øóéòå ðàí³øå ðîçïî÷àòó

ðîáîòó,áàæàíî â ïðèºìí³é

åìîö³éí³é àòìîñôåð³ àáî ï³ä ìóçè-

êó, ùî ïîçèòèâíî â³ääçåðêàëèòüñÿ

íà çäîðîâ’¿.Äî íîâèõ ñïðàâ ïðèñòó-

ïàòè ïðîòèïîêàçàíî, îñê³ëüêè âàì

áðàêóâàòèìå íåîáõ³äíî¿ åíåðã³¿, çî-

ñåðåäæåíîñò³,íàëåæíî¿ ³íôîðìàö³¿.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, çà êàð’ºðó íå

ïåðåæèâàéòå, òîé íåïî-

ðóøíèé ïëàöäàðì âè çà-

âîþâàëè íàäîâãî,òàì âåðõîâîäèòü

ôîðòóíà.Äîñèòü ãð³òè ÷óáà çà ê³ëü-

êîõ, â³çüì³òü òàéì-àóò ³ ïðèñâÿò³òü

äåíü äîçâ³ëëþ.Âò³ì, ãàëàñëèâà êîì-

ïàí³ÿ, âåëåëþäí³ ì³ñöÿ âàì íå ï³ä-

õîäÿòü. Íàéêðàùå ðîçâ³ÿòèñÿ ïî-

ùàñòèòü â òåïë³é ³íòèìí³é îáñòà-

íîâö³, íà ïðèðîä³.

ÑÒÐ²ËÜÖ² â³ä÷óâàòèìóòü

ñòð³ìêèé ñïàä ô³çè÷íî¿

åíåðã³¿. Í³÷îãî êàòàñòðî-

ô³÷íîãî,øòó÷í³ «äîï³íãè» íå ïîòð³á-

í³. Çàéì³òüñÿ ï³äâåäåííÿì ï³äñóì-

ê³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, çðîá³òü âèñíîâ-

êè ùîäî ïîìèëîê. Íàéë³ïøå ïî÷ó-

âàòèìåòåñÿ â ð³äíèõ ñò³íàõ, ñàìå

òåïë³ äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè ç ðîäèíîþ

ç³ãð³þòü äóøó, âñåëÿòü âïåâíåí³ñòü

ó âëàñíèõ ñèëàõ, ðîçâ³ÿâøè îòðóé-

í³ ñóìí³âè òà òðèâîãè ñòîñîâíî ìàé-

áóòíüîãî. ² íå ï³ääàâàéòåñÿ íà ïðî-

âîêàö³¿ áåøêåòíèê³â—áëàãîâ³ðíèõ!

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ðîáî÷èé åí-

òóç³àçì ôîíòàíóº, îäíàê

ñë³ä âçÿòè ïàóçó. Ïðèñï³òü

âîëüîâ³ çóñèëëÿ ³ çàëèøàéòåñÿ â

ðîë³ ïàñèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, íå-

õàé ïîä³¿ ðîçâèâàþòüñÿ ïðèðîä-

íèì ÷èíîì. Ìîæåòå ïîâèòàòè íà

êðèëàõ ôàíòàç³é,ïîìð³ÿòè ïðî ìàé-

áóòíº, ïîñï³ëêóâàòèñÿ çàäóøåâíî

ç áëèçüêèìè ëþäüìè.² ïàì’ÿòàéòå ïðî

àíîí³ìí³ñòü — öå íàéêðàùà ñòðà-

õîâêà â³ä íåãàðàçä³â.

ÂÎÄÎË²¯ íà ðîìàíòè÷í³é

õâèë³,îäíàê äëÿ îõìóðÿíü

òà ôë³ðò³â ÷àñ íåâäàëèé.Âè

ÿê ãóáêà âñìîêòóºòå ç íàâêîëèøíüî-

ãî ïðîñòîðó âñå ï³äðÿä,ùî çàãðîæóº

çàñì³òèòè äóøó íåãàòèâîì.Òîìó îá-

õîäüòå äåñÿòîþ äîðîãîþ ì³ñöÿ, äå

ïàíóº àíòàãîí³çì,íåïîðÿäí³ñòü,ïà-

ëàþòü êîíôë³êòè, à ïðÿìóéòå òóäè,

äå ñâ³òèòü ñîíöå ìèðó òà ëþáîâ³!

ÐÈÁÈ ãîòîâ³ ç ðàä³ñòþ çî-

ñåðåäèòèñÿ íà ³íäèâ³äóàëü-

íèõïîòðåáàõ,íå çâåðòàþ÷è

îñîáëèâî¿ óâàãè íà âèìîãè,äóìêè òà

êðèòèêó ³íøèõ ëþäåé, ùî ñâ³ä÷èòü

ïðî êðàéí³é åãî¿çì. Äîìî÷àäö³ öóï-

êî òðèìàþòü âàñ íà ïðèâ’ÿç³,âèìàãà-

þ÷è áóòè àòëàíòîì ñ³ìåéíîãî áëàãî-

ïîëó÷÷ÿ,òîæ íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ íà-

÷õàòè íà ¿õí³ ³íòåðåñè, âè â îáëîç³!

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59%

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +28o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 36 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 45 %

ãîðîñêîï

9 ÷åðâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 9 ÷åðâíÿ

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 41591

сталеве

свердло

марно,

безрез�льтатно

до�лядає

стадо,�отар� Х
�оде�с

поведін�и�япон.

сам�раїв

є�ип.�фараон,

війна�з�хеттами

за�Сірію

сит�ація,

обставини,

�мови

«Гар�антюа�і

Панта�рюель»

— лі�арь�XVI�ст. Р
монета�ханів

Золотої�Орди

(XIII—XV�ст.)

танцювальний

�ро�

м�з.�інстр�мент

(Ст.�Грец.) Е
підводна�с�еля

вид�циб�лі

співочий

�оле�тив

місто���Франції

поле

звертання�до

чолові�а�(ан�л.)

�арли�овий

б�йвіл
жіноче�ім’я

(при�раса) Щ
вели�ий

ма�азин А
сосня�

за�ли�ає�з

мінарет�

м�с�льман�до

молитви Т
тор�овець

старими

рід�існими

�ниж�ами

є�ип.�бо�

підземно�о

царства

тварина

родини

верблюдів

все�чисто�і

прибрано

хвилясті��ірсь�і

пасма�в�Швеції И
мірило

ділян�и�в

ротовій

порожнині К Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

9 ÷åðâíÿ 2015 ð.

¹80(4676)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ì³æíàðîäíèé äåíü àêðåäèòàö³¿ 
411 äî í. å. — â Àô³íàõ â³äáóâñÿ îë³ãàðõ³÷íèé ïåðåâî-

ðîò—íàðîäí³ çáîðè ñêèíóëè äåìîêðàòè÷íèé óðÿä ³ âñòà-

íîâèëè âëàäó ÷îòèðüîõñîò âèäíèõ ³ áàãàòèõ àô³íÿí.Ï³ñëÿ

êîíôë³êòó ó ñåðåäîâèù³ îë³ãàðõ³â ÷åðåç ê³ëüêà äí³â âëà-

äà â Àô³íàõ ïåðåéøëà äî 5 000 íàéáàãàòøèõ ì³ñòÿí.

1246 — ³òàë³éñüêèé ìàíäð³âíèê ìîíàõ-ôðàíöèñêàíåöü

Äæîâàíí³ äà Ïëàíî Êàðï³í³ ïîâåðíóâñÿ äî Êèºâà ï³ñëÿ

ðîêó ïîäîðîæ³ ïî ìîíãîëüñüê³é ³ìïåð³¿. Â³í ñòàâ ïåð-

øèì ºâðîïåéöåì, ÿêèé ïîáóâàâ ó ñòîëèö³ ìîíãîë³â ì³ñò³

Êàðàêîðóì.

1534 — ôðàíöóçüêèé ìîðåïëàâåöü Æàê Êàðòüº â³äêðèâ

ð³÷êó Ñâ. Ëàâðåíò³ÿ ³ ñòàâ ïåðøèì ºâðîïåéöåì, ÿêèé

ï³äíÿâñÿ äî ¿¿ âåðõ³â`¿â.

1811 — Êè¿â îõîïèëà îäíà ç íàéðóéí³âí³øèõ ïîæåæ —

ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ïîä³ëüñüêà ïîæåæà çíèùèëà ïî-

íàä 2 òèñÿ÷³ áóäèíê³â, 12 öåðêîâ ³ 3 ìîíàñòèð³.

1815 —çàâåðøèâ ðîáîòó Â³äåíñüêèé êîíãðåñ, ñêëèêàíèé

ó âåðåñí³ 1814 ðîêó ï³ñëÿ ïîâàëåííÿ âëàäè Íàïîëåîíà

Áîíàïàðòà. Íà îñíîâ³ éîãî ð³øåíü äî Ðîñ³¿ ïðèºäíàíî

Ïîëüùó, óòâîðåíî Í³äåðëàíäñüêå êîðîë³âñòâî ³ Øâåé-

öàðñüêó Êîíôåäåðàö³þ.

1847 — ðîñ³éñüêèì öàðåì Ìèêîëîþ I óõâàëåíî âèðîê

ïðî â³ääàííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà â ñîëäàòè ³ç çàáîðîíîþ

ïèñàòè é ìàëþâàòè.

1898—ó Ïåê³í³ ïðåäñòàâíèêàìè óðÿä³â Êèòàþ òà Áðèòàí³¿

ï³äïèñàíî äîãîâ³ð ïðî ïðîäîâæåííÿ îðåíäè áðèòàíöÿ-

ìè Ãîíêîíãó ùå íà 99 ðîê³â. Âåëèêà Áðèòàí³ÿ âïåðøå çà-

âîëîä³ëà Ãîíêîíãîì, ì³ñòîì-îñòðîâîì, ó 1839 ðîö³ ï³ä

÷àñ Ïåðøî¿ îï³óìíî¿ â³éíè. ×åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ íåâäà-

ëî¿ ñïðîáè ïîâåðíóòè âòðà÷åíó òåðèòîð³þ Êèòàé ï³äïè-

ñàâ ×óéíï³íñüêó êîíâåíö³þ ³ ôîðìàëüíî ïåðåäàâ Ãîí-

êîíã ó êîðèñòóâàííÿ Áðèòàí³¿. Íîâà áðèòàíñüêà êîëîí³ÿ

ñòàëà âàæëèâèì àç³àòñüêèì òîðãîâåëüíèì öåíòðîì, ³ â

1898 ðîö³ äîãîâ³ð ïðî êîðèñòóâàííÿ Ãîíêîíãîì áóëî ïðî-

äîâæåíî.Ó âåðåñí³ 1984 ðîêó Áðèòàí³ÿ ³ Êèòàé ï³äïèñà-

ëè óãîäó ïðî ïîâåðíåííÿ Ãîíêîíãó ï³ä âëàäó êîìóí³ñòè÷-

íîãî Ïåê³íà ïðè óìîâ³ çáåðåæåííÿ â ì³ñò³ êàï³òàë³ñòè÷-

íî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. 1 ëèïíÿ 1997 ðîêó ç ö³º¿ íàãî-

äè ó Ãîíêîíç³ ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³ â ïðèñóòíîñò³ âèùèõ

êèòàéñüêèõ óðÿäîâö³â ³ ÷ëåí³â áðèòàíñüêî¿ êîðîë³âñüêî¿

ñ³ì`¿.

1935 — â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ââåäåíî ñìåðòíó êàðó çà

âòå÷ó çà êîðäîí.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

ÂOËOÍÒEPÈ, ÿê³ ía âèõ³äíèõ óc-
òaíoâèëè â öeíòp³ Ëüâoâa ³ícòa-
ëÿö³þ ó ôopì³ ãóìîâîãî ïpeçèäeí-
òa ÐÔ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà, ÿêîãî
ìoæíà áèòè, ç³áðàëè 1,5 òèc. ãpè-
âåíü. Êîøòè ïepeäaëè íà ë³êóâàí-
íÿ ïîpaíeíèõ á³éö³â ÀÒÎ.

«Ìè ââeëè áëaãoä³éíèé ïpoeêò
³ç íàçâîþ «Íaêèï³ëî — âèáèâaé»,
ócòaíoâèâøè ìaíeêeí Ïóò³ía ó
«ñêðèâàâëåíîìó» oäÿç³. Öèì ìè
ïoêaçaëè câ³é ïpoòecò ³ çðîáèëè
òaê, ùîá ëþäè ìoãëè éîãî ïîáè-
òè ³ ïpoäeìoícòpóâàòè òaêèì ÷è-
íîì câo¿ åìoö³³»,— pîçïîâ³â âo-
ëoíòep ÃÎ «Ìoëoäa ³í³ö³aò³âa» Àí-
äp³é Ñeì÷óê. Ç éîãî ñë³â, ³íñòàëÿ-
ö³ºþ ö³êàâëÿòüñÿ ð³çí³ ëþäè: ÿê
÷îëîâ³êè òà æ³íêè ïîõèëîãî â³êó,
òaê ³ ìoëoäü. Íàéá³ëüøå ðîçâà-
æàþòüñÿ ä³òè, ïèøå «Óëüòðàìèð».

Ìaíeêeí âñòàíîâëþþòü íà ìàé-

äàí³ ïepeä ïaì’ÿòíèêoì Òapacó
Øeâ÷eíêó ò³ëüêè ó âèõ³äí³. Ça òpè
äí³ âoëoíòepè ç³áðàëè áëèçüêî 1,5

òèc. ãpèâåíü, ÿê³ âæå ïåðåäàëè ó
â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü ía âóë. Ëè-
÷aê³âñüê³é �

Ó Ëüâîâ³ ìîæíà íàáèòè ïèêó Ïóò³íó
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