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Íîâà îð³ºíòàö³ÿ äëÿ òóðèñò³â
� Ó âàãîíàõ Êè¿âñüêîãî ìåòðî ç’ÿâëÿòüñÿ ñõåìè ë³í³é ç íîâèì äèçàéíîì

Â³òàë³é Êëè÷êî
äîðó÷èâ ïåðåâ³ðèòè 
âñ³ íàôòîáàçè 
òà àâòîçàïðàâêè 
â ñòîëèö³ 
íà äîòðèìàííÿ
ïîæåæíî¿ áåçïåêè

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïè-

øå ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïåðåâ³ðêó

âñ³õ íàôòîáàç òà àâòîçàïðàâîê ó ñòî-

ëèö³ ùîäî äîòðèìàííÿ ïîæåæíî¿

áåçïåêè.Ïðî öå â³í çàÿâèâ ó Âàñèëü-

ê³âñüêîìó ðàéîí³, äå âæå ïîíàä äî-

áó ãàñÿòü ïîæåæó íà íàôòîáàç³.

«Ó çâ’ÿçêó ç ïîæåæåþ íà íàôòî-

áàç³ ó Âàñèëüê³âñüêîìó ðàéîí³ òà ïî-

æåæàìè, ÿê³ ïî÷àñò³øàëè íà îá’ºêòàõ

ó Êèºâ³, ÿ ï³äïèøó ðîçïîðÿäæåííÿ

ïåðåâ³ðèòè âñ³ íàôòîáàçè òà àâòî-

çàïðàâêè â ñòîëèö³ íà äîòðèìàííÿ

ïîæåæíî¿ áåçïåêè. Òàêî¿ êàòàñòðî-

ôè, ÿê ï³ä Êèºâîì, ïîâòîðèòèñÿ íå

ïîâèííî!»,— íàãîëîñèâ ïàí Êëè÷êî.

Â÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

â³äâ³äàâ Âàñèëüê³âñüêèé ðàéîí, àáè

ïðîêîíòðîëþâàòè ðîáîòó ñòîëè÷íèõ

ñëóæá,çàä³ÿíèõ ó ë³êâ³äàö³¿ ìàñøòàá-

íî¿ ïîæåæ³ íà íàôòîáàç³.

«Ó çâ’ÿçêó ç íàäçâè÷àéíèìè ïîä³-

ÿìè,ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ òóò,íà íàôòîáà-

ç³, ó Êèºâ³ ñòâîðåíèé îïåðàòèâíèé

øòàá. Íà ì³ñö³ ïîæåæ³ ïðàöþþòü 14

øâèäêèõ ç³ ñòîëèö³ ³ 29 ìàøèí òåõí³-

êè êè¿âñüêî¿ ÄÑÍÑ.Íà ï³ä’¿çäàõ äî ì³ñ-

òà îðãàí³çîâàí³ 2 ïîñòè,ÿê³ ïåðåâ³ðÿ-

þòü íàÿâí³ñòü ó ïîâ³òð³ íåáåçïå÷íèõ

ïðîäóêò³â ãîð³ííÿ. Ë³êàðí³ Êèºâà òà

îï³êîâèé öåíòð ó ñòàí³ îïåðàòèâíî¿

ãîòîâíîñò³ é ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìî-

æóòü ïðèéìàòè ëþäåé»,—çàçíà÷èâ Â³-

òàë³é Êëè÷êî â êîìåíòàð³ æóðíàë³ñ-

òàì íà ì³ñö³ ïîä³¿.

Ìåð òàêîæ ðîçïîâ³â,ùî ðÿòóâàëü-

íèêàì,ÿê³ ëîêàë³çóþòü ïîæåæó,íå âè-

ñòà÷àº ïðîòèãàç³â.ÊÏ «Êè¿âìåäñïåö-

òðàíñ» ãîòîâå íàäàòè 500 ïðîòèãàç³â

äëÿ ðîáîòè ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ ïðî

åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ ³ ðåçóëüòàòè çà-

ì³ð³â íà ïîñòàõ, ìåð â³äçíà÷èâ, ùî

íà òîé ÷àñ ó ïîâ³òð³ â Êèºâ³ íå çà-

ô³êñîâàí³ ïðîäóêòè ãîð³ííÿ.

Íåäîáðîñîâ³ñíîãî
îðåíäàðÿ çîáîâ’ÿçàëè
ïîâåðíóòè ãðîìàä³
çåìëþ

Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó

ì³ñòà Êèºâà çàäîâîëåíî ïîçîâí³ âè-

ìîãè ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè ïðî ðî-

ç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè íà âóëèö³ Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ âàðò³ñòþ ìàé-

æå 8 ìëí ãðí.Âñòàíîâëåíî,ùî îðåí-

äàð â ïîðóøåííÿ ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü

ñèñòåìàòè÷íî íà ñïëà÷óâàâ îðåíäíó

ïëàòó çà êîðèñòóâàííÿ íàä³ëîì.

Çàõèùàþ÷è ³íòåðåñè òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè, ïðîêóðàòóðà Êèºâà

çâåðíóëàñü äî ñóäó ç âèìîãîþ ðîç³-

ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè òà ïîâåðíóòè

ä³ëÿíêó ó êîðèñòóâàííÿ êèÿí.

Ñóä ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè ïðîêó-

ðîðà òà çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìî-

ãè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Ó 80 ÂÀÃÎÍÀÕ ìåòðî íåçàáàðîì
ç’ÿâèòüñÿ çðó÷íà ñõåìà ïðî¿çäó. Êè-
ÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà ìîæóòü ä³çíàòè-
ñÿ, ÿê øâèäêî ïåðåñ³ñòè ç ìåòðî íà
øâèäê³ñíèé òðàìâàé àáî ÿê ä³ñòà-
òèñÿ äî àåðîïîðòó. Ïðàöþâàëà íàä
ñõåìîþ ãðóïà äèçàéíåð³â ³í³ö³àòè-
âè «Àãåíòè çì³í».Îäíàê ïåðåä òèì,

ÿê «âèêèíóòè» ñòàðó ñõåìó, â³äáó-
ëîñÿ øèðîêå ãðîìàäñüêå îáãîâî-
ðåííÿ, ÿêå òðèâàëî áëèçüêî 7 ì³-
ñÿö³â. «Ïîíàä 1 200 ëþäåé êðèòè-
êóâàëè òà âíîñèëè ïðîïîçèö³¿.Ïåð-
øèé âàð³àíò äèçàéíó îáãîâîðþâà-
ëè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. Ìè ðå-
òåëüíî âèâ÷àëè âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ñà-

ìå ïóáë³÷í³ñòü— íàø ãîëîâíèé êî-
çèð. Ìè ïðèáðàëè ç³ ñõåìè ë³í³þ
ìåòðî íà Òðîºùèíó, ñòàíö³¿ ÿêî¿
ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ â ìàéáóòíüîìó,
àäæå êèÿí òà ãîñòåé ö³êàâèòü ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ò³ ñòàíö³¿, ÿê³ º çà-
ðàç â ðåàëüíîìó ÷àñ³»,— ðîçïîâ³â
äèçàéíåð ²ãîð Ñêëÿðåâñüêèé.Îêð³ì
öüîãî, àâòîðè íîâî¿ ñõåìè ïîäáà-
ëè ïðî ëþäåé ç âàäàìè çîðó ³ çá³ëü-
øèëè ðîçì³ð íàïèñ³â ó ï³âòîðà ðà-
çó. Òàêîæ ñïåö³àëüíî ï³äáèðàëè êî-
ëüîðè, ùîá ëþäè ³ç ïîðóøåííÿìè
«÷åðâîíî-çåëåíîãî» çîðó ìîãëè ëåã-
êî ðîçð³çíÿòè ¿õ. Äîïîìàãàëè ðîç-
ðîáíèêàì íîâî¿ ñõåìè íå ëèøå äóì-
êè êèÿí, à é êîíñóëüòàö³¿ ñâ³òîâèõ
äèçàéíåð³â. «Ìè ðàäèëèñÿ ³ç ïðî-
ôåñ³îíàëàìè — àâòîðàìè îô³ö³é-
íèõ òðàíñïîðòíèõ ñõåì Áîñòîíà,
Âàøèíãòîíà, Ìîñêâè. Ñâî¿ ðåêî-
ìåíäàö³¿ íàì çàëèøèâ Êåìåðîí
Áóò—ïåðåìîæåöü êîíêóðñó íà íàé-
êðàùèé äèçàéí ñõåìè òðàíñïîðòó
ó Âàøèíãòîí³. Òîìó ñïîä³âàºìîñÿ,

ùî îíîâëåíà ñõåìà áóäå ó âñ³õ âà-
ãîíàõ ï³äçåìêè»,— çàçíà÷èâ ²ãîð
Ñêëÿðåâñüêèé.

Î÷³ëüíèê ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè
ïîäÿêóâàâ âîëîíòåðàì ³í³ö³àòèâè
«Àãåíòè çì³í» ³ çàçíà÷èâ, ùî ðî-
áèòèìå âñå ìîæëèâå, àáè ïðî¿çä
ó ìåòðî áóâ áåçïå÷íèì ³ êîìôîðò-
íèì. «Ìåòðîïîë³òåí ñòàâ â³äêðè-
òèì äëÿ ïàñàæèð³â. ² íàäàë³ ìè áó-
äåìî ï³äòðèìóâàòè âñ³ ïðîåêòè
íàøî¿ ³í³ö³àòèâíî¿ ìîëîä³»,— ñêà-
çàâ íà÷àëüíèê ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí» Â³êòîð Áðàã³íñüêèé.
Îíîâèòè ñòàðó ñõåìó âîëîíòåðè
õîò³ëè ùå òðè ðîêè òîìó, îäíàê
òîä³ â ìåòðîïîë³òåí³ íå ï³äòðèìà-
ëè ö³º¿ ³äå¿. Çàðàç äèçàéíåðè-âî-
ëîíòåðè ñï³ëüíî ³ç êåð³âíèöòâîì
ï³äçåìêè ðîçðîáëÿþòü ñèñòåìó íà-
â³ãàö³¿ äëÿ ñòàíö³é «Õðåùàòèê» òà
«Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³». Ïðîöåñ
ö³º¿ ðîáîòè äèçàéíåðè îá³öÿþòü
çðîáèòè òàê ñàìî ïóáë³÷íèì, ÿê ³
ðîçðîáêó ñõåìè ë³í³é �

Â³äòåïåð ó âàãîíàõ ìåòðî òóðèñòè çìîæóòü ÷³òêî ïîáà÷èòè âñ³ ã³ëêè ìåòðîïîë³òåíó, àäæå ðîçì³ð íàïèñ³â çá³ëüøèëè ó ï³âòîðà ðàçó. Òàêîæ êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà ìîæóòü
ä³çíàòèñÿ, ÿê øâèäêî ïåðåñ³ñòè ç ìåòðî íà øâèäê³ñíèé òðàìâàé àáî ÿê ä³ñòàòèñÿ äî àåðîïîðòó
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Äèçàéí òà ïîâí³ñòþ âñþ ðîáîòó íàä íîâèì ïðîåê-
òîì ñõåìè âçÿëà íà ñåáå ãðóïà âîëîíòåð³â «Àãåí-
òè çì³í». ² õî÷à ïðàöþâàëè ëèøå çà «ñïàñèá³», ðî-
áîòó âèêîíóâàëè íà ñîâ³ñòü. Â³äòåïåð ó âàãîíàõ
ìåòðî òóðèñòè çìîæóòü ÷³òêî ïîáà÷èòè âñ³ ã³ëêè
ìåòðîïîë³òåíó, àäæå ðîçì³ð íàïèñ³â çá³ëüøèëè ó
ï³âòîðà ðàçó. Òàêîæ íà ñõåì³ ïîçíà÷åí³ ìàðøðóòè
øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ òà òðàíñïîðòó äî îáîõ
àåðîïîðò³â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про організацію літнього відпочинку 

та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах 
міста Києва у 2015 році

Розпорядження № 494 від 25 травня 2015 року
Відповідно до підпунктів 7, 8 пункту «а» статті З0 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%

їні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Президента України від 14 лип%
ня 2001 року № 190/2001%рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах»,
наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272 «Про затвердження Правил охорони життя лю%
дей на водних об’єктах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за
№ 95/6383, рішення Київської міської ради від 26 травня 2005 року № 393/2968 «Про встановлення Пра%
вил користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві», рішення Ки%
ївської міської ради від 22 січня 2009 року № 38/1093 «Про використання земель водного фонду та прибе%
режних захисних смуг у м. Києві» та з метою поліпшення організації літнього відпочинку киян та гостей
столиці на міських пляжах, зонах відпочинку біля води та водних об’єктах, в межах функцій органу місце%
вого самоврядування:

1.�Визначити:

1.1.�Місця�масово�о�відпочин���населення

на�водних�об’є�тах�м.�Києва�в�2015�році�з�ід-

но�з�додат�ом�1.

1.2.�Перелі��водних�об’є�тів,�я�і�не�ре�омен-

довані�для���пання�в�літньом��оздоровчом��се-

зоні�2015�ро��,�з�ідно�з�додат�ом�2.

1.3.�Перелі��зон�відповідальності�та�зон�пат-

р�лювання�рят�вально-водолазних�станцій,�ря-

т�вальних�станцій�та�рят�вальних�постів��ом�-

нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

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

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

та��ом�нальної�аварійно-рят�вальної�сл�жби

«Київсь�а�сл�жба�порят�н��»�в�літньом��оздо-

ровчом��сезоні�2015�ро��,�з�ідно�з�додат�ом�3.

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

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�районним�в

місті�Києві�державним�адміністраціям�спільно

з��ом�нальним�підприємством�ви�онавчо�о�ор-

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

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

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

Києва�«Плесо»�(далі —�КП�«Плесо»),�в�межах��ом-

петенції:

2.1.�Ор�аніз�вати�робот��із�своєчасної�під�о-

тов�и�місць�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах�до�літньо�о�оздоровчо�о�се-

зон��2015�ро��.

2.2.�Забезпечити�інформ�вання��иян�та��ос-

тей�міста�Києва�про�правила�поведін�и�під�час

відпочин���на�воді�та�правила�надання�першої

невід�ладної�медичної�допомо�и�потерпілим

на�воді�шляхом�встановлення�інформаційних

щитів�та�висвітлення�інформації���засобах�ма-

сової�інформації.

2.3.�Забезпечити�встановлення�попередж�-

вальних�зна�ів�та�щитів�біля�водних�об’є�тів

міста�Києва,�я�і�не�ре�омендовані�для���пан-

ня�в�літньом��оздоровчом��сезоні�2015�ро��

з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о�розпорядження.

2.4.�Забезпечити�обладнання�спортивних,

і�рових�та�дитячих�майданчи�ів�в�місцях�масо-

во�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�тах.

2.5.�Разом�з�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�опра-

цювати�питання�забезпечення�місць�масово-

�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�тах

централізованим�водопостачанням�та��аналі-

зацією.

2.6.�У�місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах�забезпечити�наявність

�ромадсь�их�вбиралень�або�встановлення�не-

обхідної��іль�ості�мобільних�т�алетних��абін�та

забезпечити�своєчасне�проведення�в�них�асе-

нізаційних�заходів.

2.7.�Забезпечити�ви�онання��омпле�с��де-

ратизаційних�робіт,�дезінфе�ційних�та�проти-

лептоспірозних�заходів�в�прибережних�захис-

них�см��ах�водних�об’є�тів,�в�т.�ч.�в�межах�те-

риторій�місць�масово�о�відпочин���населення

на�водних�об’є�тах,�на�територіях�рят�вально-

водолазних�станцій�(далі —�РВС),�рят�вальних

станцій�(далі —�PC)�та�рят�вальних�постів�(да-

лі —�РП).

2.8.�Забезпечити�проведення�протималярій-

них�заходів�на�водоймах�міста�Києва�силами�бо-

ніфі�аторів�з�ідно�з�планами-завданнями�між-

районних��правлінь�Головно�о��правління�Держ-

санепідсл�жби���м.�Києві��продовж�літньо�о

оздоровчо�о�сезон��2015�ро��.

2.9.�Забезпечити�проведення�проти�ліщо-

вих�заходів�в�місцях�масово�о�відпочин���на-

селення�на�водних�об’є�тах���весняно-осінній

період�2015�ро���(об�ош�вання�території,�об-

різ�а���щів,�зняття�самосійної�порослі,�с�хо-

стійних�дерев�тощо).

Проти�ліщові�заходи�з�ви�ористанням�а�а-

рицидів���період�а�тивності��ліщів�(весна-осінь)

проводити�за�епідпо�азни�ами�відповідно�до�про-

позицій�ор�анів�Держсанепідна�ляд��міста�Ки-

єва.

2.10.�У�місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах�забезпечити�ор�аніза-

цію�заходів�з�ре��лювання�чисельності�та�по-

ширення�о�ремих�видів��арантинних�та�адвен-

тивних�рослин,�що�ви�ли�ають�біоло�ічне�за-

бр�днення.

2.11.�У�разі�видачі�ор�анами�Держсанепід-

на�ляд��міста�Києва�приписів�щодо�невідпо-

відності�за�епідемічними�та�хімічними�по�аз-

ни�ами�рез�льтатів�лабораторних�досліджень

води�поверхневих�водойм,�ґр�нт��та�піс��,�з

метою�своєчасно�о�інформ�вання�населення

про�епідемічн��небезпе���забезпечити�опера-

тивне�встановлення�попередж�вальних�щитів

про�заборон����пання�та�відпочин���в�місцях�ма-

сово�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�-

тах.

2.12.�Вживати�заходів�щодо�недоп�щення

несан�ціоновано�о�р�х��автотранспорт��в�ме-

жах�прибережних�захисних�см��.

2.13.�Спільно�з�Департаментом�освіти�і�на-

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

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

ної�адміністрації)�постійно�проводити�інфор-

маційно-роз’яснювальн��та�профіла�тичн��ро-

бот��серед�населення,���т.�ч.���дитячих�та�на-

вчальних�за�ладах,�із�зал�ченням�засобів�ма-

сової�інформації,�щодо�запобі�ання�нещасних

випад�ів�на�воді.

3.�КП�«Плесо»:

3.1.�Забезпечити�своєчасне�оформлення

паспортів�пляжів,�їх�по�одження�та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд��.

3.2.�Забезпечити�планове�обстеження�і�очи-

щення�дна�а�ваторії���місцях�масово�о�відпо-

чин���населення�на�водних�об’є�тах.

3.3.�Забезпечити�ор�анізацію�та�належне

ф�н�ціон�вання�необхідної��іль�ості�рят�валь-

них�постів�та�п�н�тів�надання�першої�невід-

�ладної�допомо�и�в�місцях�масово�о�відпочин-

���населення�на�водних�об’є�тах,�з�ідно�з�чин-

ними�нормативами.

3.4�Забезпечити�проведення�виробничо�о

лабораторно�о��онтролю�води�питної,�води�во-

дойм,�піс��,�ґр�нт��на�відповідність�вимо�ам

ГОСТ�17.1.5.02-80.

3.5.�Виділити�та�облашт�вати�місця�для���-

пання�дітей�в�місцях�масово�о�відпочин���на-

селення�на�водних�об’є�тах,�де�можливий�від-

почино��з���панням.

3.6.�У�встановленом��поряд���зал�чати�під-

приємства,��станови�та�ор�анізації�для�здійс-

нення�заходів�із�бла�о�строю�та�облашт�ван-

ня�місць�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах.

3.7.�Провести��омпле�с�заходів�із�план�ван-

ня�території�пляжів�з�метою�їх�інженерно�о�за-

хист��від�вплив��вітрової�та�хвильової�дії.

3.8.�Забезпечити�проведення�ремонт��та�об-

сл��ов�вання��ідротехнічних�спор�д,�розташо-

ваних�на�підпоряд�ованих�водних�об’є�тах,�з

метою�запобі�ання�вини�ненню�надзвичайних

сит�ацій.

3.9.�На�ви�онання�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�22�січня�2009�ро���№ 38/1093

«Про�ви�ористання�земель�водно�о�фонд��та

прибережних�захисних�см�����м.�Києві»�в�до-

�оворах�про�розміщення�плавзасобів,���ла-

дених�між�КП�«Плесо»�з�юридичними�та�фі-

зичними�особами,�обов’яз�ово�передбачати

заходи�щодо�запобі�ання�пош�одженню�об’-

є�тів�бла�о�строю,���ладання���од�на�виве-

зення�відходів,�встановлення�мобільних�т�-

алетних��абін�тощо.

3.10.�Забезпечити�постійн���отовність�РВС

та�PC,�РП�до�проведення�рят�вальних�та�во-

долазних�робіт�на�підпоряд�ованих�водних�об’-

є�тах,�відповідно�до�затверджено�о�підп�н�-

том�1.3�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження�пере-

лі���зон�відповідальності�та�зон�патр�люван-

ня.

3.11.�Під�час�проведення���льт�рно-масових

та�фіз��льт�рно-оздоровчих�заходів�в�місцях

масово�о�відпочин���населення�на�водних�об’-

є�тах�міста�Києва�зал�чати�спеціалізован��(ава-

рійно-рят�вальн�)�водолазн��сл�жб��підпри-

ємства�до�забезпечення�безпе�и�на�воді.

3.12.�В�період�з�15�травня�по�15�вересня

2015�ро��,�в�лючаючи�вихідні�та�свят�ові�дні,�за-

безпечити�щоденн��робот��сл�жби�ор�анізації

меди�о-санітарно�о�забезпечення�та�спеціа-

лізованої�(аварійно-рят�вальної)�водолазної

сл�жби�підприємства.

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

ряд���зал�чати�фізичних�та�юридичних�осіб�для

здійснення�заходів,�необхідних�для�ор�анізації

та�розвит���інженерно-транспортної�та�соці-

альної�інфрастр��т�ри�місць�масово�о�відпо-

чин���населення,�розташованих�на�прибереж-

ній�території�м.�Києва,�їх�належно�о��триман-

ня,�своєчасно�о�ремонт��та�належно�о�ре�ре-

аційно�о�ви�ористання.

3.14.�Забезпечити�проведення�дезінфе�цій-

них�заходів�водопровідних�мереж���місцях�ма-

сово�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�-

тах�м.�Києва�та�впродовж�літньо�о�оздоровчо-

�о�сезон��2015�ро��,�при�отриманні�приписів�від

ор�анів�Держсанепідна�ляд��міста�Києва,�про-

водити�повторні�дезінфе�ційні�заходи�цих�во-

допровідних�мереж.

4.�КП�«Плесо»�зверн�тися�з�проханням�до

Головно�о��правління�Держсанепідсл�жби���м.

Києві�щодо:

4.1.�Проведення�санітарно-епідеміоло�ічно-

�о�обстеження�із�визначення�відповідності�місць

масово�о�відпочин���населення�біля�води�чин-

ним�санітарно-епідеміоло�ічним�нормам�та�до

15�травня�2015�ро���забезпечити�проведення

на�них�планово�о�лабораторно�о��онтролю�во-

ди�поверхневих�водойм,�води�питних�фонтан-

чи�ів,��р�нт�,�піс���на�відповідність�їх�санітар-

ним�по�азни�ам�за��мови,�що�температ�ра�во-

ди�>�18°�С,�та�під�лючення�води.

За�рез�льтатами�надати�виснов�и�про�мож-

ливість�від�риття�та�ф�н�ціон�вання�місь�их

пляжів���період�літньо�о�оздоровчо�о�сезон�

2015�ро��.

4.2.�До�почат���літньо�о�оздоровчо�о�сезо-

н��2015�ро���провести�семінарсь�і�заняття�для

боніфі�аторів,�я�і�в�період�літньо�о�оздоров-

чо�о�сезон��2015�ро���зал�чатим�ться�для�про-

ведення�протималярійних,�проти�ліщових,�про-

тилептоспірозних�заходів�на�водоймах�міста

Києва.

5.�КП�«Плесо»�зверн�тися�з�проханням�до

Державної�інспе�ції�У�раїни�з�безпе�и�на�мор-

сь�ом��та�річ�овом��транспорті�(У�рморрічінс-

пе�ції)�щодо:

5.1.�Посилення�та�забезпечення�постійно�о

�онтролю�за�дотриманням�юридичними�та�фі-

зичними�особами�Правил��орист�вання�вод-

ними�об’є�тами�для�плавання�на�маломірних

(малих)�с�днах���м.�Києві,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26�травня

2005�ро���№ 393/�2968,�та�Правил�охорони

життя�людей�на�водних�об’є�тах�У�раїни,�за-

тверджених�на�азом�Міністерства�У�раїни�з

питань�надзвичайних�сит�ацій�та���справах�за-

хист��населення�від�наслід�ів�Чорнобильсь�ої

�атастрофи�від�03��р�дня�2001�ро���№ 272,

зареєстрованих�в�Міністерстві�юстиції�У�ра-

їни�01�люто�о�2002�ро���за�№ 95/6383,�при

�орист�ванні�самохідними,�несамохідними

плавзасобами,�вітрильни�ами�та�недоп�щен-

ня�їх�ви�ористання�поза�дозволеними�для�пла-

вання�зонами,�особлив���ва���зверн�ти�на�міс-

ця�масово�о�відпочин���населення�на�водних

об’є�тах.

5.2.�Вжиття�заходів�до�с�дноводіїв,�що�по-

р�ш�ють�Правила��орист�вання�водними�

об’є�тами�для�плавання�на�маломірних�(ма-

лих)�с�днах���місті�Києві,�затверджені�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26�травня�2005

ро���№ 393/2968,�та�Правила�охорони�життя

людей�на�водних�об’є�тах�У�раїни,�затвердже-

ні�на�азом�Міністерства�У�раїни�з�питань�над-

звичайних�сит�ацій�та���справах�захист��на-

селення�від�наслід�ів�Чорнобильсь�ої��атас-

трофи�від�03��р�дня�2001�ро���№ 272,�заре-

єстровані�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�01�лю-

то�о�2002�ро���за�№ 95/6383,�в�межах�своєї��ом-

петенції.

6.�КП�«Плесо»�зверн�тися�з�проханням�до

Головно�о��правління�Міністерства�вн�трішніх

справ�У�раїни�в�м.�Києві�щодо:

6.1.�Посилення�заходів�із�забезпечення�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд���та�підтримання

правопоряд�����місцях�масово�о�відпочин��

населення�на�водних�об’є�тах�в�період�літньо-

�о�оздоровчо�о�сезон��2015�ро���та�забезпе-

чення�щоденно�о�патр�лювання�нарядів�мілі-

ції,�в�том��числі���вечірній�і�нічний�час.

6.2.�Сприяння,�в�разі�звернення�до�підроз-

ділів�Головно�о��правління�Міністерства�вн�т-

рішніх�справ�У�раїни�в�м.�Києві,�співробітни-

�ам�районних�в�місті�Києві�державних�адмі-

ністрацій,�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�КП

«Плесо»�та�інших�ор�анів���проведенні�обсте-

жень�місць�масово�о�відпочин���населення

на�водних�об’є�тах�та�приле�лих�до�них�тери-

торій���період�літньо�о�оздоровчо�о�сезон�

2015�ро��.

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

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

постійн��підвищен���отовність�Ком�нальної�ава-

рійно-рят�вальної�сл�жби�«Київсь�а�сл�жба�по-

рят�н��»�до�лі�відації�надзвичайних�сит�ацій

на�водних�об’є�тах�міста�Києва�та�при�необ-

хідності�зал�чати�її�в��становленом��поряд��

до�проведення�аварійно-попередж�вальних,

аварійно-рят�вальних�та�аварійно-відновлю-

вальних�робіт.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�силами�Цен-

тр��е�стреної�медичної�допомо�и�та�медици-

ни��атастроф�міста�Києва�забезпечити�надан-

ня�медичної�допомо�и�в�місцях�масово�о�від-

почин���населення�на�водних�об’є�тах�в�е�стре-

мальних�сит�аціях�відповідно�до�план��взає-

модії�КП�«Плесо»�та�Центр��е�стреної�медич-

ної�допомо�и�та�медицини��атастроф�міста�Ки-

єва.
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9.�Розміщення�об’є�тів�сезонної�дрібнороз-

дрібної�тор�овельної�мережі���місцях�масово-

�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�тах

здійснювати�відповідно�до�розпоряджень�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�02

�вітня�2015�ро���№ 300�«Про�затвердження

Поряд���розміщення�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є�тів�се-

зонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі

в�місті�Києві»,�зареєстровано�о�в�Головном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�09��вітня�2015

ро���за�№ 52/1163,�та�від�14��вітня�2015�ро��

№ 365�«Про�затвердження�схеми�розміщення

об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�в�місті�Києві».

10.�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. Кличко

Додато��1�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

25.05.2015�№�494

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах
м. Києва в 2015 році

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва, де можливий відпочинок з купанням

№ п/п Назва місця Розташування Умови, за яких
дозволяється відпочинок з

купанням

1 Чорторий Деснянський район, р. Дніпро, ПКіВ Дружби народів Виконання вимог ГОСТу
17.1.5.02380 "Охрана
природы. Гидросфера.
Гигиенические требования
к зонам рекреации водных
объектов" та Правил
охорони життя людей на
водних об'єктах України
№272 від 03.12.2001,
затверджених МНС

2 Пуща3Водиця Оболонський район, ставок на р. Горенка

3 Вербний Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна

4 Молодіжний Дніпровський район, р. Десенка, острів Долобецький

5 Дитячий Дніпровський район, р. Дніпро, острів Венеціанський

6 Золотий Дніпровський район, р. Дніпро, острів Венеціанський

7 Райдуга Дніпровський район, озеро Райдуга, вул. Райдужна

8 Тельбін Дніпровський район, озеро Тельбін, вул.
Березняківська

9 Передмостна
Слобідка

Дніпровський район, р. Дніпро, острів Венеціанський

10 Венеція Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький

11 Центральний Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва без можливості купання 

№ п/п Назва місця Розташування Умови функціонування
місць відпочинку

1 Галерна Голосіївський район, затока Галерна, вул.
Набережно3Корчуватська

Виконання вимог ГОСТу
17.1.5.02380"Охрана
природы. Гидросфера.
Гигиенические требования
к зонам рекреации водных
объектов" та  Правил
охорони життя людей на
водних об'єктах України
№272 від 03.12.2001,
затверджених МНС

2 Дніпровська рив'єра Голосіївський район, р. Дніпро, острів Жуків

3 Жуків острів Голосіївський район, р. Дніпро, східна частина
о.Жуків, берегова смуга на південь від затоки Старик

4 Троєщина Деснянський район, затока р. Десенка, ур. Вербняки

5 Десенка Деснянський район, затока р. Десенка, ур. Моложі

6 Осокорки Дарницький район, Осокорки, р. Дніпро біля
Південного мосту

7 Верхня Оболонський район, затока Собаче горло, вул.
Прирічна

8 Редьчина Оболонський район, озеро Редьчине, вул.
Богатирська

9 Наталка Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна

10 Березняки Дніпровський район, р. Дніпро, вул. Дніпровська
набережна

11 Довбичка Дніпровський район, р. Десенка, острів Труханів

12 Лісова Дніпровський район, озеро Лісове (ДВРЗ)

13 Русанівська коса Дніпровський район, Русанівська протока,
Русанівська набережна

14 Горбачиха Дніпровський район, Русанівська протока, ур.
Горбачиха

15 Святошин Святошинський район, ставок № 14 на р. Нивка, вул.
Верховинна

Êåð³âíèê àïàðàòó Â. Áîíäàðåíêî

№ Район Водойма Причина

1 Голосіївський ставки Дідоровські Відкритий зливостік

2 ставки Голосіївські в парку ім. Рильського Відкритий зливостік

3 ставки Мишоловські Відкритий зливостік

4 ставки житлового масиву Теремки32 Відкритий зливостік

5 Дарницький озеро Нижній Тельбін Відкритий зливостік

6 озеро Вирлиця Не відповідає санітарним нормам

7 затока Комуніст Відкритий зливостік

8 затока Берковщина Не відповідає санітарним нормам,
будівельний майданчик

9 озеро Сонячне, вул. Ревуцького Не відповідає санітарним нормам, озеро
кар'єрного типу

10 водойми на просп. Бажана (3 водойми) Відкритий зливостік

11 озеро Пономарівське Не відповідає санітарним нормам

12 озеро Небріж Озеро кар'єрного типу, небезпечний
рельєф дна

13 озеро Тягле Озеро кар'єрного типу, небезпечний
рельєф дна

14 озеро Мартишев Озеро кар'єрного типу, небезпечний
рельєф дна

15 озеро Підбірне Дренажна система

16 озеро Гарячка Золовідвал Дарницької ТЕЦ

17 озеро Заплавне Не відповідає санітарним нормам, озеро
кар'єрного типу

18 озера у парку Партизанської Слави Не відповідають санітарним нормам

19 Деснянський озеро Алмазне Не відповідас санітарним нормам, озеро
кар'єрною типу

20 відкритий канал3водовідвід вздовж вул.
Закревського (6 водойм)

Відкритий зливостік

21 Дніпровський озеро Бобровня Не відповідає санітарним нормам

22 озеро Гнилуша Не відповідає санітарним нормам, місце
випасу худоби

23 озеро Кругле Не відповідає санітарним нормам, зона
промислового підприємства

24 озеро Берізка (Гідропарк) Не відповідає санітарним нормам

25 Русанівський канал Відкритий зливостік

26 Північно3Дарницький меліоративний канал
(парк Перемоги)

Відкритий зливостік

27 Русанівська протока на вул. Микільсько3
Слобідській

Відкритий зливостік

28 Оболонський система штучних озер Опечені (6 озер) Відкритий зливостік

29 затока Верблюд Не відповідає санітарним нормам

30 озеро Центральне Не відповідає санітарним нормам,
недостатній водообмін

31 Святошинський озеро Віра на вул. Зодчих Відкритий зливостік

32 ставок № 15 на р. Нивка на вул. М. Ушакова Відкритий зливостік

33 водойма на вул. Булгакова Відкритий зливостік

34 Солом'янський ставок у смт Коцюбинське Не відповідає санітарним нормам

35 ставок на вул. Прилужній Не відповідає санітарним нормам,
недостатній водообмін

36 ставок на річці Нивка на вул. Трублаїні Відкритий зливостік

37 Солом'янський ставки на р. Нивка селища Жуляпи 
(3 об'єкти)

Відкритий зливостік

38 ставки Совські (3 об'єкти) Відкритий зливостік

39 ставки в балці Проня (3 об'єкти) Відкритий зливостік

40 ставок у парку Відрадний Не відповідає санітарним вимогам,
небезпечний рельєф дна

41 Печерський озеро Видубицьке Не відповідає санітарним нормам

42 озеро Либідське Не відповідає санітарним нормам, можливі
зсуви па схилах берегів

43 Подільський озеро Куренівське Не відповідає санітарним нормам, можливі
зсуви па схилах берегів

44 озеро Сирецьке Відкритий зливостік

45 озеро Дубки Не відповідає санітарним нормам, зона
автомагістралі

46 озеро Синє Не відповідає санітарним нормам,
недостатній водообмін

47 озеро Голубе Не відповідає санітарним нормам

48 озеро Петровське Не відповідає санітарним нормам, зона
промислового підприємства

49 ставки на Хуторі Шевченка Відкритий зливостік

50 Шевченківський ставки в парку Нивки (6 об'єктів) Відкрити й зливостік

Додато��2

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

25.05.2015�№�494

ПЕРЕЛІК 
водних об'єктів, які не рекомендовані для купання 

в літньому оздоровчому сезоні 2015 року 

Додато��3

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

25.05.2015�№�494

ПЕРЕЛІК 
зон відповідальності та зон патрулювання рятувально%водолазних станцій,

рятувальних станцій та рятувальних постів комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного
фонду м. Києва "Плесо" та комунальної аварійно%рятувальної служби
"Київська служба порятунку" в літньому оздоровчому сезоні 2015 року 

№ з/п Назва підрозділу Зона відповідальності Зона патрулювання

1 Рятувально3водолазна станція № 1 Пляж "Центральний" русло р. Дніпро від
Московського мосту до мосту
Метро

2 Рятувально3водолазна станція № 2 Зона відпочинку "Веселка" Затока Русанівська, протока
Русанівська до Південного
мосту, ліве русло р. Дніпро

3 Рятувально3водолазна станція № 3 Пляж "Молодіжний", пляж
"Дитячий", пляж "Венеція", зона
відпочинку "Довбичка"

протока Русанівська в зоні
пляжів, протока
Венеціанська, русло р.
Дніпро від мосту Метро до
Південного мосту

4 Рятувальна станція №4 Зона відпочинку "Верхня" затока Собаче горло

5 Рятувальна станція №6 Пляж "Передмостна Слобідка", пляж
"Золотий"

зона відпочинку "Березняки",
зона відпочинку "Русанівська
коса"

Êåð³âíèê àïàðàòó Â. Áîíäàðåíêî
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Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва колектора дощової 
каналізації Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Епіцентр К»
Розпорядження № 98 від 12 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 136 Господарсько(
го кодексу України, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін(
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Товариства з обмеженою
відповідальністю «Епіцентр К» (лист від 19 серпня 2014 року № 1048/12) та протокол № 02/06/14 загальних
зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» від 02 червня 2014 року, з метою на(
дійного утримання та якісного обслуговування об’єктів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом�нальним�підприємством�«Шляхово-е�с-

пл�атаційне��правління�по�ремонт��та��три-

манню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них

Дарниць�о�о�район�»�м.�Києва��оле�тор�до-

щової��аналізації�Товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«Епіцентр�К»�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

ції)�забезпечити�приймання —�передач���оле�-

тора�дощової��аналізації,�зазначено�о���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

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 

зовнішніх теплових мереж товариства 
з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародно(діловий центр»

Розпорядження № 99 від 12 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 обмеженої відповідальністю «Міжнародно(діловий
центр» (листи від 11 вересня 2014 року № 170/14, від 17 листопада 2014 року № 234/14 та протокол № 119) загаль(
них зборів учасників від 16 квітня 2014 року), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інже(
нерних 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��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

зовнішні�теплові�мережі�товариства�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Міжнародно-діловий

центр»�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на��мо-

вах,�визначених���одою�щодо�реалізації�про-

е�т���правління�та�реформ�вання�енер�етич-

но�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001

ро���(зі�змінами�та�доповненнями),���ладеною

між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією.

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

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

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

ції)�забезпечити�приймання —�передач��зов-

нішніх�теплових�мереж,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�на��мовах,�визначених

відповідною�У�одою.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

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 зовнішніх 

інженерних мереж 
від публічного акціонерного товариства 
«Холдингова компанія «Київміськбуд»

Розпорядження № 102 від 12 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 публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київ(

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�передати���володіння�та��орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�зовнішні�ін-

женерні�мережі�від�п�блічно�о�а�ціонерно�о

товариства�«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�-

б�д»�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на��мо-

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

ління�від�ритом��а�ціонерном��товариств�

«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�май-

на,�що�є��ом�нальною�власністю�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�від�20�листопада�2003

ро���(зі�змінами�та�доповненнями),���ладе-

но�о�між�від�ритим�а�ціонерним�товариством

«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�та�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

ції)�вжити��заходів�щодо�приймання-передачі�зов-

нішніх�інженерних�мереж,�зазначених���п�н�ті

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

них�У�одою.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

6 Рятувальна станція №8 Пляж "Чорторий" русло р. Дніпро від
Московського мосту до гирла
р. Десенка

7 Рятувальна станція №12 Зона відпочинку "Троєщина" зона
відпочинку "Десенка"

затока р. Десенка, ур.
Вербняки, ур. Моложі

8 Рятувальна станція № 14 Зона відпочинку "Галерна" русло р. Дніпро від
Південного мосту до затоки
Галерна

9 Рятувальна станція №15 Зона відпочинку "Дніпровська
рив'єра"

затока о. Водників, затока
Старик

10 Рятувальний пост постійної
комплектації "Тельбін"

Пляж "Тельбін" в зоні відповідальності

11 Рятувальний пост постійної
комплектації "Вербне"

Пляж "Вербний" в зоні відповідальності

12 Рятувальний пост постійної
комплектації "Пуща+Водиця"

1 [ляж "Пуща+Води ця" в зоні відповідальності

13 Сезонний рятувальний пост
"Святошин"

Зона відпочинку "Святошин" в зоні відповідальності

14 Сезонний рятувальний пост
"Райдуга"

Пляж "Райдуга" в зоні відповідальності

15 Рятувальна станція №7 Зона відпочинку "Наталка" в зоні відповідальності

Керівник апарату В. Бондаренко 

міськбуд» (лист від 09 жовтня 2014 року № 05066/0/2(14), витяг № 9 з протоколу № 32 засідання Правління
ПАТ «ХК «Київміськбуд» від 14 серпня 2014 року, витяг №1 з протоколу № 37 засідання Правління ПАТ «ХК «Ки(
ївміськбуд» від 26 вересня 2014 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних
мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних мереж

зовнішнього освітлення з обладнанням 
Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

Розпорядження № 106 від 12 лютого 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря(

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін(
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Приватного акціонерного
товариства «НЕО ВІТА» (лист від 07 жовтня 2014 року № 350) та протокол позачергових Загальних зборів ак(
ціонерів від 15 вересня 2014 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних ме(
реж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом�нальним�підприємством�еле�тромереж

зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�-

світло»�інженерні�мережі�зовнішньо�о�освіт-

лення�з�обладнанням�Приватно�о�а�ціонерно-

�о�товариства�«НЕО�ВІТА»�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�інженерних�мереж�зовнішньо�о�освітлення�з

обладнанням,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.�

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

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

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

розподілом�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 інженерних мереж 

зовнішнього освітлення з обладнанням 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
Розпорядження № 108 від 12 лютого 2015 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря(
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін(
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО(
ГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (листи від 21 жовтня 2014 року N№ 775, 776 та протокол засідання
Наглядової ради від 06 жовтня 2014 № 06(1/10/2014), з метою надійного утримання та якісного обслугову(
вання інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом�нальним�підприємством�еле�тромереж

зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�-

світло»�інженерні�мережі�зовнішньо�о�освіт-

лення�з�обладнанням�ПРИВАТНОГО�АКЦІОНЕР-

НОГО�ТОВАРИСТВА�«АГРОФІРМА�«ТРОЯНДА»

з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�інженерних�мереж�зовнішньо�о�освітлення�з

обладнанням,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва водопровідних 
та каналізаційних мереж Приватного акціонерного 

товариства «НЕО ВІТА»
Розпорядження № 107 від 12 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 Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (лист від 09 грудня
2014 року № 394 та витяг з протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 15 вересня 2014 року), з
метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місце(
вого самоврядування:
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1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

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

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

м��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�водопровідні�та��аналі-

заційні�мережі�Приватно�о�а�ціонерно�о�това-

риства�«НЕО�ВІТА»�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах

та�на��мовах,�визначених�У�одою�про�переда-

ч��в��правління�від�ритом��а�ціонерном��то-

вариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�а-

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

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

топада�2003�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),

я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київводо�анал»�та

Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�водопровідних�та��аналізаційних�мереж,�за-

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

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про Інформаційний центр для інформування осіб, 
які постраждали під час виконання 

обов’язків військової служби (службових обов’язків), 
та членів їх сімей, 

а також членів сімей загиблих військовослужбовців 
і працівників правоохоронних органів про їх права та гарантії

реалізації таких прав
Розпорядження № 114 від 12 лютого 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання пункту 9 Указу Прези(
дента України від 30 січня 2015 року № 40/2015 «Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення част(
кової мобілізації у 2015 році», з метою організації належного інформування осіб, які постраждали під час ви(
конання обов’язків військової служби (службових обов’язків), та членів їх сімей, а також членів сімей загиб(
лих військовослужбовців і працівників правоохоронних органів про їх права та гарантії реалізації таких прав
в Україні:

1.�Утворити�Інформаційний�центр�для�ін-

форм�вання�осіб,�я�і�постраждали�під�час

ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�ж-

бових�обов’яз�ів),�та�членів�їх�сімей,�а�та�ож

членів�сімей�за�иблих�війсь�овосл�жбовців�і

працівни�ів�правоохоронних�ор�анів�про�їх

права�та��арантії�реалізації�та�их�прав�в�У�ра-

їні�(далі —�Інформаційний�центр)�я��робочий

ор�ан�Координаційної�ради�з�питань�підтрим-

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

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

переміщених�із�тимчасово�о��пованої�тери-

торії� і�зони�проведення�антитерористичної

операції�осіб,��твореної�розпорядженням�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�від�3�вересня�2014

ро���№ 207.

2.�Визначити�відповідальним�за�робот��Ін-

формаційно�о�центр���ерівни�а�апарат��ви-

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

ївсь�ої�державної�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�Бондарен�а�В.�В.

3.�Інформаційном��центр��здійснювати��о-

ординацію�оперативно�о�надання�інформа-

ції�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�особам,�я�і�по-

страждали�під�час�ви�онання�обов’яз�ів�вій-

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

членів�їх�сімей,�а�та�ож�членів�сімей�за�иб-

лих�війсь�овосл�жбовців�і�працівни�ів�пра-

воохоронних�ор�анів�про�їх�права�та��арантії

реалізації�та�их�прав�в�У�раїні.

4.�Визначити,�що�Інформаційний�центр�роз-

ташовано�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,

36.

5.�Встановити,�що:

5.1.�Прийняття�письмових�звернень�від

осіб,�я�і�постраждали�під�час�ви�онання�обо-

в’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбових�обо-

в’яз�ів),�та�членів�їх�сімей,�а�та�ож�членів�сі-

мей�за�иблих�війсь�овосл�жбовців�і�праців-

ни�ів�правоохоронних�ор�анів�забезпеч�єть-

ся��правлінням�з�питань�звернень��ромадян

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

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

трації).

5.2.�Прийняття�телефонних�дзвін�ів�зі�звер-

неннями�від�осіб,�я�і�постраждали�під�час�ви-

�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�ж-

бових�обов’яз�ів),�та�членів�їх�сімей,�а�та�ож

членів�сімей�за�иблих�війсь�овосл�жбовців�і

працівни�ів�правоохоронних�ор�анів�забез-

печ�ється��ом�нальною�бюджетною��стано-

вою�«Конта�тний�центр�міста�Києва»�за�те-

лефоном�«15-51».

5.3.�Надання�правової� інформації�та��он-

с�льтацій�і�роз’яснень�особам,�я�і�постраж-

дали�під�час�ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової

сл�жби�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та�членам�їх

сімей,�а�та�ож�членам�сімей�за�иблих�війсь-

�овосл�жбовців�і�працівни�ам�правоохорон-

них�ор�анів,�зо�рема�інформ�вання�про�їх

права�і�свободи,�порядо��їх�реалізації,�від-

новлення���випад���їх�пор�шення�та�порядо�

ос�арження�рішень,�дій�чи�бездіяльності�ор-

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

мовряд�вання,�посадових�і�сл�жбових�осіб,�здій-

снюється�стр��т�рним�підрозділом�«Центр

правової�допомо�и��иянам,�я�і�опинились�в

с�ладних�життєвих�обставинах»��ом�нально-

�о�підприємства�«Госп�омобсл��ов�вання»

спільно�з�районними�в�місті�Києві�державни-

ми�адміністраціями.

6.�Ре�оменд�вати�засобам�масової�інфор-

мації,�заснованим�на��ом�нальній�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�запо-

чат��вати�тематичн��р�бри���(про�рам�)�для

інформ�вання�осіб,�я�і�постраждали�під�час

ви�онання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�ж-

бових�обов’яз�ів),�та�членів�їх�сімей,�інших

�часни�ів�антитерористичної�операції,�а�та-

�ож�членів�сімей�за�иблих�війсь�овосл�жбов-

ців�і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів�про

їх�права�та��арантії�реалізації�та�их�прав�в

У�раїні.

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

рядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника 
будівництва об’єктів від комунального підприємства 

«Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 118 від 13 лютого 2015 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації управ(

лінських рішень у сфері управління будівельною галуззю міста Києва, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��«Інженер-

ний�центр»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�в��становленом��поряд���пере-

дати��ом�нальном��підприємств��«Дире�ція

б�дівництва�шляхово-транспортних�спор�д

м.�Києва»�(далі —�КП�«Дире�ція�б�дівництва

шляхово-транспортних�спор�д�м.�Києва»)

ф�н�ції�замовни�а,�всі�наявні�до��менти,�я�і

засвідч�ють�права�замовни�а,�обся�и�неза-

вершено�о�б�дівництва�на�момент�переда-

чі,�прое�тно-�ошторисн�,�до�овірн�,�б�х�ал-

терсь���до��ментацію,�до��ментацію,�по-

в’язан��з�проведенням�процед�р�за��півель,

обладнання�та�матеріали,�що�придбані�для

�омпле�тації�об’є�тів,�та�інформацію,�я�а�є

важливою�для�їх�здійснення�відповідно�до

за�онодавства�по�об’є�тах�з�ідно�з�додат-

�ом�до�цьо�о�розпорядження.

2.�Департамент��б�дівництва�та�житлово-

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

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

ної�адміністрації)�разом�з�КП�«Дире�ція�б�-

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

Києва»�надати�в��становленом��поряд���до

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

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

позиції�до�Про�рам�е�ономічно�о�і�соціаль-

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

ст�пні�ро�и�по�об’є�тах,�зазначених���додат-

���до�цьо�о�розпорядження.

3.�КП�«Дире�ція�б�дівництва�шляхово-

транспортних�спор�д�м.�Києва»:

— забезпечити�подальше�ви�онання�б�ді-

вельних,�прое�тних�та�інших�робіт�з�метою�вве-

дення�об’є�тів���е�спл�атацію,�з�ідно�з�Про-

�рамами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

���м.�Києва�на�відповідний�рі�;

— визначити��енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання

робіт�в��становленом��поряд��;

— забезпечити�розроб���та�затверджен-

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

торисної�до��ментації;

— під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�та�б�дівниц-

тва�об’є�тів�передбачити��мови�щодо�на-

дання�підрядни�ами��арантій�я�ості�ви�она-

них�робіт�та�встановити��арантійні�стро�и

е�спл�атації�об’є�тів;

— забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

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

робіт�та�прийняття�об’є�тів�в�е�спл�атацію

майно���встановленом��поряд���зарахов�є-

ться�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

5.�Внести�зміни���додато��до�розпоряджен-

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

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

ції)�від�11�вересня�2012�ро���№ 1591�«Про�пе-

редач��ф�н�ції�замовни�а�б�дівництва�об’є�-

тів�від�Головно�о��правління��апітально�о

б�дівництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)���зв’яз���з�йо�о�реор�анізацією»,

ви�лючивши�з�перелі���об’є�тів,�зазначених

��додат���до�цьо�о�розпорядження,�позиції

3,�4,�5,�7,�10,�11,�12,�15,�16,�17,�19,�20,�22,

23.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рябі-

�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

13.02.2015�р.�№�118

Перелік 
об’єктів, по яким передаються функції замовника, 

всі наявні документи, які засвідчують права замовника, 
обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, 

проектно(кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, 
документацію, пов’язану з проведенням процедур закупівель, 

обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об’єктів, 
та інформацію, яка є важливою для їх здійснення,

відповідно до законодавства від комунального підприємства 
«Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
комунальному підприємству «Дирекція будівництва 

шляхово(транспортних споруд м. Києва»
І.�Ре�онстр��ція�Шліхтеровсь�о�о��аналізаційно�о��оле�тора�Д=600-700-900-1250-1450-2450

мм.

2.�Б�дівництво�водопровідної�мережі�Д=1400�мм�від�в�л.�Греч�а�до�Вели�ої��ільцевої�доро-

�и���Подільсь�ом�,�Шевчен�івсь�ом��та�Святошинсь�ом��районах�м.�Києва.

3.�Ре�онстр��ція��аналізаційно�о��оле�тора�Д=2400�мм�на�в�л.�Лебедєва���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

4.�Б�дівництво�Південно-Західно�о��аналізаційно�о��оле�тора�(І—IV�п.��)�в�м.�Києві.

5.�Б�дівництво��аналізаційно�о��оле�тора�від�Мостиць�о�о�до�Головно�о�місь�о�о�в�м.�Києві

1�чер�а.

6.�Ре�онстр��ція��аналізаційно�о��оле�тора�на�в�л.�Л�начарсь�о�о���Дніпровсь�ом��районі�м.

Києва.

7.�Напірний��аналізаційний�тр�бопровід�від�КНС�«П�ща-Водиця»�до�в�л.�Газопровідна�в�Обо-

лонсь�ом��районі.

8.�Ре�онстр��ція�Ка�нась�о�о��аналізаційно�о��оле�тора�Д=700-800-960-1040�мм.

9.�Ре�онстр��ція�III�чер�и�Ново-Дарниць�о�о��аналізаційно�о��оле�тора�Д=2980�мм.

10.�Ре�онстр��ція��аналізаційно�о��оле�тора�на�в�л.�Бережансь�ій�від�в�л.�Полярної�до�в�л.

Л��ової.

11.�Ре�онстр��ція��аналізаційно�о��оле�тора�па�просп.�Комарова�(від�в�л.�Козелець�ої�до

б�льв.�Лепсе).

12.�Ре�онстр��ція�теплома�істралі�№ 2�від�СТ-2�на�ділянці�від�точ�и�А�(між�ТК-204�до�ТК-205)

до�шахти�підйом��(між�ТК-210/4�та�ТК-210/5)�по�в�л.�Вербовій�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

13.�Б�дівництво��аналізаційно�о��оле�тора�по�б�львар��Лесі�У�раїн�и�в�Печерсь�ом��районі

м.�Києва.

14.�Б�дівництво��аналізації�Д=1200�мм�L=1150�м�на�в�л.�Урлівсь�ій�від�в�л.�Здолб�нівсь�ої

до�в�л.�А�Ахматової�в�м.�Києві.

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Про Програму економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2015 рік

Розпорядження № 119 від 16 лютого 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічно"

го і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Департаментам,�
правлінням,�іншим

стр
�т
рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям,�іншим�від-

повідальним�ви�онавцям�забезпечити�ви�о-

нання�по�азни�ів,�завдань�та�заходів�Про�ра-

ми�е�ономічно�о� і�соціально�о�розвит�
�

м.�Києва�на�2015�рі�,�затвердженої�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро�


№ 59/924�(далі —�Про�рами�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�).

2.�Департамент
�е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

забезпечити�доведення�до�департаментів,


правлінь,�інших�стр
�т
рних�підрозділів�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�по-

�азни�ів,�в�азаних�
�додат�ах�до�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит�
�м.�Києва

на�2015�рі�:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень

та��апітально�о�ремонт
�(додато��1�до�цьо-

�о�розпорядження);

розподіл
�аси�н
вань�на�фінанс
вання��а-

пітальних�в�ладень�(додато��2�до�цьо�о�роз-

порядження);

розподіл
�аси�н
вань�на�фінанс
вання��а-

пітально�о�ремонт
�(додато��3�до�цьо�о�роз-

порядження).

3.�Затвердити�та�забезпечити�доведення�до

департаментів,�
правлінь,�інших�стр
�т
рних

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

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

ністрації),�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�перелі�
�об’є�тів��апітально�о

б
дівництва,�я�і�спор
дж
ються�за�замов-

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

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

ністрації)�за�рах
но��небюджетних��оштів

(додато��4�до�цьо�о�розпорядження).

4.�Департаментам,�
правлінням,�іншим

стр
�т
рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям:

4.1.�По�об’є�тах��апітально�о�б
дівництва,

в�лючених�до�Розподіл
�аси�н
вань�на�фі-

нанс
вання��апітальних�в�ладень�(додато��2

до�цьо�о�розпорядження),�протя�ом�місяця�з

дня�видання�цьо�о�розпорядження,�забез-

печити:

під�отов�
�розпорядчих�до�
ментів�щодо

б
дівництва�(ре�онстр
�ції)�за�рах
но��бю-

джетних��оштів;


�ладення�до�оворів�на�ви�онання�прое�т-

них�або�б
дівельних�робіт,�я�що�очі�
вана

вартість�предмет
�за�
півлі�менше�с
ми,�за-

значеної�
�статті�2�За�он
�У�раїни�«Про�здійс-

нення�державних�за�
півель»;

під�отов�
�необхідних�до�
ментів�та�о�о-

лошення�процед
р�за�
півель�прое�тних�або

б
дівельних�робіт,�
�разі,�я�що�очі�
вана�вар-

тість�предмет
�за�
півлі�становить�або�пе-

ревищ
є�с
м
,�зазначен
�
�статті�2�За�он


У�раїни�«Про�здійснення�державних�за�
півель»;

затвердження�розробленої�в�
становленом


поряд�
�прое�тно-�ошторисної�до�
ментації;

затвердження�тит
лів�б
дов�(об’є�тів),�б
-

дівництво�(ре�онстр
�ція)�я�их�здійснюється

із�зал
ченням��оштів�бюджет
�міста�Києва,�і

тит
лів�на�ви�онання�прое�тно-виш
�
валь-

них�робіт�для�б
дівництва�(ре�онстр
�ції),

я�що�обов’яз�овість�їх�подання�визначена

постановою�Кабінет
�Міністрів�У�раїни�від�27

�р
дня�2001�ро�
�№ 1764.

4.2.�Відповідно�до�напрямів�ви�онання�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт
,�в�лючених�до

Розподіл
�аси�н
вань�на�фінанс
вання��апі-

тально�о�ремонт
�(додато��3�до�цьо�о�роз-

порядження),�забезпечити:

видання�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації)�про�затвердження

адресних�перелі�ів�ви�онання�робіт�з��апі-

тально�о�ремонт
;

під�отов�
�дефе�тних�а�тів,��ошторисів,

іншої�необхідної�до�
ментації,�
�ладання�від-

повідних�до�оворів�на�ви�онання�робіт�з��а-

пітально�о�ремонт
�тощо.

4.3.� Не� проводити� б
дь-я�і� роботи� на�

об’є�тах,�по�я�их�не�передбачені�аси�н
ван-

ня�на�фінанс
вання��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт
�на�2015�рі�,�та�не�ви�о-

н
вати�роботи�понад�встановлені�обся�и��а-

пітальних�в�ладень�та��апітально�о�ремонт
.

5.�Департамент
�е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

рез
льтатами�ви�онання�п
н�т
�4�цьо�о�роз-

порядження��от
вати�пропозиції�щодо�внесен-

ня�змін�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�з�метою

більш�раціонально�о�ви�ористання�бюджет-

них��оштів.

6.�Встановити,�що:

6.1.�Фінанс
вання��апітальних�в�ладень�за

рах
но���оштів�спеціально�о�фонд
�бюджет


міста�Києва�здійснюється�в�обся�ах,�я�і�визна-

чені�в�Про�рамі�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�за�наявності:

затвердженої�в�
становленом
�поряд�


прое�тно-�ошторисної�до�
ментації�на�б
-

дівництво�(ре�онстр
�цію)�об’є�тів;

затверджених�в�
становленом
�поряд�


тит
лів�б
дов�(об’є�тів),�б
дівництво�(ре�он-

стр
�ція)�я�их�здійснюється�із�зал
ченням

�оштів�бюджет
�міста�Києва,�і�тит
лів�на�ви-

�онання�прое�тно-виш
�
вальних�робіт�для

б
дівництва�(ре�онстр
�ції),�я�що�обов’яз-

�овість�їх�подання�визначена�постановою�Ка-

бінет
�Міністрів�У�раїни�від�27��р
дня�2001�ро-

�
�№ 1764;

інформації�щодо�проведених�процед
р�за-

�
півель�на�ви�онання�прое�тних�та�б
дівель-

них�робіт�на�об’є�тах:

до�оворів�на�ви�онання�прое�тних�робіт

або�до�оворів�підряд
�на�б
дівництво�(ре-

�онстр
�цію);

звітної�інформації,�наданої�в�повном
�об-

сязі�та�
�встановлені�терміни,�відповідно�до

Поряд�
�форм
вання�та�ви�онання�Про�ра-

ми�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит�
�

м.�Києва�в�частині��апітальних�в�ладень�та

�апітально�о�ремонт
,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�02�листопада�2011�ро�
�

№�2026�(далі —�Порядо�);

6.2.�Пропозиції�щодо�внесення�змін�до�Про-

�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит�


м.�Києва�на�2015�рі��в�частині�фінанс
вання

�апітальних�в�ладень�за�рах
но���оштів�спе-

ціально�о�фонд
�бюджет
�міста�Києва�пода-

ються��оловними�розпорядни�ами�бюджет-

них��оштів,�відповідно�до�Поряд�
,�за�фор-

мами�№ 07-КБ-�ори��(додато��6�до�Поряд-

�
),�№ 35-КБ�(додато��7�до�Поряд�
),�№�З5-

КБ�(додато��8�до�Поряд�
),�в�частині�фінан-

с
вання�робіт�з��апітально�о�ремонт
 —�за�фор-

мою�№ 07-КР-�ори��(додато��9�до�Поряд�
).

7.�Департаментам,�
правлінням,�іншим

стр
�т
рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям,�надавати

звіт�про�хід�ви�онання�Про�рами�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015

рі��в�частині��апітальних�в�ладень�та��апі-

тально�о�ремонт
:

7.1.�Департамент
�е�ономі�и�та�інвести-

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

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

та�Департамент
�фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�щомісячно,�в�тер-

мін�до�5�числа�місяця,�наст
пно�о�за�звітним

періодом:

інформацію�щодо�ви�онання�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит�
�м.�Києва

на�2015�рі��в�частині��апітальних�в�ладень

за�формою�№ 07-КБ-звіт�(додато��10�до�По-

ряд�
);

пояснювальн
�запис�
,�в�я�ій�зазначають-

ся�перелі��робіт,�я�і�ви�он
вались�на�об’є�-

тах��апітально�о�б
дівництва�
�звітном
�періо-

ді,�а�та�ож�причини�ви�онання�поставлених

завдань�не�в�повном
�обсязі�та�заходи,�я�і

вживались�для�забезпечення�їх�ви�онання;

інформацію�щодо�прое�тних�та�підрядних

ор�анізацій,�я�і�є�переможцями�процед
р

державних�за�
півель�на�ви�онання�прое�т-

них�і�б
дівельних�робіт�на�об’є�тах,�перед-

бачених�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�за�фор-

мами�№ 07-КБ-прое�т�(додато��12�до�По-

ряд�
)�та�№ 07-КБ-підряд�(додато��13�до�По-

ряд�
);

інформацію�щодо�розроб�и�та�затверджен-

ня�прое�тів�б
дівництва�на�об’є�тах,�перед-

бачених�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�за�фор-

мою�№ 07-КБ-звіт-ПКД�(додато��14�до�Поряд-

�
)�з��опіями�відповідних�до�
ментів;

�опії�тит
лів�б
дов�(об’є�тів)�та�тит
лів�на

ви�онання�прое�тно-виш
�
вальних�робіт�для

б
дівництва,�затверджених�та�по�оджених�в


становленом
�поряд�
�
�звітном
�періоді;

інформацію�щодо�ви�онання�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит�
�м.�Києва

на�2015�рі��в�частині��апітально�о�ремонт


за�формою�№ 07-КР-звіт�(додато��11�до�По-

ряд�
)�з�пояснювальною�запис�ою.

7.2.�Департамент
�е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

7.2.1.�щомісячно,�в�термін�до�5�числа�мі-

сяця,�наст
пно�о�за�звітним�періодом:

інформацію�щодо�фотофі�сації�стан
�ви-

�онання�робіт�на�об’є�тах��апітально�о�б
-

дівництва,�передбачених�Про�рамою�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит�
�м.�Києва�на

2015�рі�,�за�формою�№ 07-КБ-звіт-фото�(до-

дато��15�до�Поряд�
)�з�а�т
альними�фото-

�рафіями�поточно�о�стан
�об’є�та;

інформацію�щодо�здійснення�процед
р

державних�за�
півель�на�ви�онання�прое�т-

них�та�б
дівельних�робіт�на�об’є�тах,�перед-

бачених�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�за�фор-

мами�№ 07-КБ-за�
півлі-прое�т�(додато��16

до�Поряд�
)�та�№ 07-КБ-за�
півлі-підряд�(до-

дато��17�до�Поряд�
);

7.2.2.�що�вартально,�в�термін�до�5�числа

місяця,�наст
пно�о�за�звітним�періодом —

довід�
�про�хід�ви�онання�робіт�з��апітально-

�о�ремонт
,�відповідно�до�вимо��підп
н�т


6.1.2.2�п
н�т
�6.1�Поряд�
.

7.3.�Зазначені�
�підп
н�тах�7.1.�та�7.2.�фор-

ми�№ 07-КБ-прое�т,�№ 07-КБ-підряд,�№ 07-

КБ-звіт-ПКД,�№ 07-КБ-за�
півлі-прое�т,�№ 07-

КБ-за�
півлі-підряд,��опії�до�
ментів�не�по-

даються,�я�що�
�звітном
�періоді� інформа-

ція�щодо�них�не�змінювалась,�про�що�зазна-

чається�в�с
провідном
�листі.

8.�Департамент
�фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�щотижнево�надава-

ти�до�Департамент
�е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

формацію�щодо�фінанс
вання��апітальних

в�ладень�по�об’є�тах,�передбачених�Про�ра-

мою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит�
�

м.�Києва�на�2015�рі�,�за�рах
но��відповідних

джерел�фінанс
вання,�за�формою�№ 07-КБ-

ГФУ-звіт�(додато��18�до�Поряд�
)�та�щомі-

сячно,�в�стро��до�5�числа�місяця,�наст
пно-

�о�за�звітним�періодом,�інформацію�щодо�фі-

нанс
вання�видат�ів�на��апітальний�ремонт,

передбачених�Про�рамою�е�ономічно�о�і�со-

ціально�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�за

рах
но��відповідних�джерел�фінанс
вання,�за

формою�№ 07-КР-ГФУ-звіт�(додато��19�до

Поряд�
)�по��оловних�розпорядни�ах�бюджет-

них��оштів�та��одах��ласифі�ації�видат�ів.

9.�Підприємства,�
станови�та�ор�анізації

міста,�підпоряд�овані�ви�онавчом
�ор�ан


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

жавної�адміністрації)�та�йо�о�стр
�т
рним

підрозділам,�я�і�здійснюють��апітальне�б
-

дівництво�за�замовленням�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації)�відповідно�до�пере-

лі�
�об’є�тів��апітально�о�б
дівництва,�я�і

спор
дж
ються�за�замовленням�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах
но�

небюджетних��оштів�(додато��4�до�цьо�о�роз-

порядження),�до�10�числа�місяця,�наст
пно-

�о�за�звітним�періодом,�надають�Департа-

мент
�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�інформацію�що-

до�освоєння�та�фінанс
вання��апітальних

в�ладень�по�об’є�тах�за�формою�№ 07-КБ-

звіт�(додато��10�до�Поряд�
).

10.�Департаментам�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

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

жавної�адміністрації),�підприємствам�та�ор-

�анізаціям�міста,�що�визначені�в�бюджеті�міс-

та�Києва�на�2015�рі��я��ор�ани,�я�і�забезпе-

ч
ють��онтроль�за�надходженнями�подат�ів

і�зборів�до�бюджет
�міста�Києва,�щомісяч-

но,�до�3�числа�місяця,�наст
пно�о�за�звітним

періодом,�надавати�Департамент
�е�ономі-

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

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

міністрації)�і�Департамент
�фінансів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інформацію

щодо�зал
чення��оштів�до�спеціально�о�фон-

д
�бюджет
�міста�Києва.

11.�Районним�в�місті�Києві�державним�ад-

міністраціям�в�місячний�термін�з�дня�видан-

ня�цьо�о�розпорядження�розробити�та�в�
с-

тановленом
�поряд�
�затвердити�плани�за-

ходів�з�реалізації�Про�рами�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит�
�міста�Києва�на�2015�рі�.

12.�Департаментам,�
правлінням,�іншим

стр
�т
рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям,�територі-

альним�ор�анам�міністерств�та�інших�цен-

тральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�надава-

ти�для�
за�альнення�Департамент
�е�ономі-

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

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

міністрації)�інформацію�про�ви�онання�завдань

та�заходів�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит�
�міста�Києва�на�2015�рі�:�що-

місячно,�в�стро��до�10�числа�місяця,�наст
п-

но�о�за�звітним�періодом,�по�основних�по-

�азни�ах�та�що�вартально,�не�пізніше�15�чис-

ла�місяця,�наст
пно�о�за�звітним�періодом,

роз�орн
т
,�за�формою�№ 01-звіт�(додато�

5�до�цьо�о�розпорядження).

13.�Департамент
�е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

що�вартально�не�пізніше�45�днів�після�за�ін-

чення�звітно�о�період
�подавати�Київсь�ій

місь�ій�раді�письмовий�звіт�про�хід�ви�онан-

ня�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит�
�м.�Києва�на�2015�рі�.

14.�Розпорядни�ам�бюджетних��оштів�що-

�вартально,�до�15�числа�місяця,�що�настає

за�звітним�періодом,�забезпечити�надання

Київсь�ій�місь�ій�раді�письмових�звітів�про

хід�ви�онання�Про�рами�е�ономічно�о�і�со-

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

15.�Встановити,�що��ерівни�и�департамен-

тів,�
правлінь,�інших�стр
�т
рних�підрозділів

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

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

�ом
нальних�підприємств�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�та�підприємств,�
�я�их�є

част�а��ом
нальної�власності�територіальної

�ромади�м.�Києва,�і��олови�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій�нес
ть�персо-

нальн
�відповідальність�за�ви�онання�по�аз-

ни�ів,�завдань�та�заходів�Про�рами�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015

рі��та�повнот
,�достовірність�і�своєчасність

подання�інформації,�під�отовленої�відповід-

но�до�Поряд�
�та�цьо�о�розпорядження.

16.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�першо�о�заст
пни�а

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

трації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко
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Про прокладання інженерних мереж до житлового будинку 
з об’єктами соціально�культурного призначення та підземним паркінгом 

на вул. Гарматній, 39�г у Солом’янському районі з тимчасовим обмеженням
руху транспорту і пішоходів в місцях виконання робіт

Розпорядження № 116 від 13 лютого 2015 року
Відповідно до статей 6, 23, 26 Закону «Про дорожній рух», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 лип�

ня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста», з метою підвищення на�
дійності функціонування інженерних систем у місті Києві, зважаючи на звернення публічного акціонерного товариства «Холдинго�
ва компанія «Київміськбуд» від 18 листопада 2014 року № 06156/0/2�14, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Холдин�о-

ва��омпанія�«Київмісь�б�д»�(далі —�ПАТ�«ХК�«Київ-

місь�б�д»)���термін�з�10�люто�о�2015�ро���до�15�жовт-

ня�2015�ро��,�відповідно�до�розробленої�та�затвер-

дженої�в��становленом��поряд���прое�тно-�ошторис-

ної�до��ментації,�здійснити�за�власні��ошти�про�ла-

дання�інженерних�мереж�до�житлово�о�б�дин���з�

об’є�тами�соціально-��льт�рно�о�призначення�та�під-

земним�пар�ін�ом�на�в�л.�Гарматній,�39-��з�тимчасо-

вим�обмеженням�р�х��транспорт��і�пішоходів�в�міс-

цях�ви�онання�робіт,�а�саме:

про�ладання�водопровод�,�поб�тової�та�дощової��а-

налізації�на�в�л.�Гарматній�з�переходом�через�в�л.�Гар-

матн��від�ритим�способом�з�част�овим�розриттям�про-

їзної�частини�і�трот�арів�та�тимчасовим�обмеженням�р�-

х��транспорт��і�пішоходів�в�місцях�ви�онання�робіт�на

в�л.�Гарматній;

санацію��аналізаційно�о��оле�тора�на�в�л.�Борша�ів-

сь�ій�від�в�л.�Гарматної�до�в�л.�Вадима�Гетьмана�з�част-

�овим�розриттям�проїзної�частини�та�тимчасовим�обме-

женням�р�х��транспорт��в�місцях�ви�онання�робіт�на�в�л.

Борща�івсь�ій;

про�ладання��азопровод��на�в�л.�Західній�з�перехо-

дом�через�в�л.�Генерала�Т�пі�ова�від�ритим�способом

з�част�овим�розриттям�проїзної�частини�та�тимчасовим

обмеженням�р�х��транспорт��в�місцях�ви�онання�робіт

на�в�л.�Західній�та�в�л.�Генерала�Т�пі�ова;

про�ладання�еле�тро�абелю�з�переходом�через�в�л.

Західн��та�в�л.�Генерала�Т�пі�ова�від�ритим�способом�з

част�овим�розриттям�проїзної�частини�та�тимчасовим

обмеженням�р�х��транспорт��в�місцях�ви�онання�робіт

на�в�л.�Західній�та�в�л.�Генерала�Т�пі�ова.

2.�ПАТ�«ХК�«Київмісь�б�д»:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно�о�за�оно-

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

2.2.�При�ви�онанні�робіт�дотрим�ватись�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051.

2.3.�Розробити�та�по�одити�в��правлінні�державної�ав-

томобільної�інспе�ції�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�схем�

тимчасової�ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на�період�ви�о-

нання�робіт.

2.4.�До�почат���ви�онання�робіт�встановити�відповід-

ні�дорожні�зна�и,�о�орож�,�освітлення,�си�нальні�ліхта-

рі,�необхідн���іль�ість�пішохідних�міст�ів�не�менше�1,5

м,�забезпечивши�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд

транспортних�засобів�до�приле�лих�б�дин�ів�та�спор�д

в�місцях�ви�онання�робіт.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безаварійне�ви-

�онання�робіт�по�ласти�на�віце-президента�ПАТ�«ХК�«Ки-

ївмісь�б�д»�Шевч��а�Е.�Г.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�робіт�з�б�-

дівництва�інженерних�мереж�це�майно�безоплатно�пере-

дається�до��ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити���встановлено-

м��поряд���прийняття�до��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�новозб�дованих�інженер-

них�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17 червня 2013 року № 951 «Про проведення інвестиційного конкурсу 

із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту 
«Облаштування окремого(их) приміщення(нь) 

Центральної районної поліклініки за адресою: вул. Солом’янська, 17 
у Солом’янському районі зі встановленням обладнання 

променевої діагностики»
Розпорядження № 122 від 18 лютого 2015 року

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна�
чення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 23 груд�
ня 2014 року № 65/2014), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпоряджен-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�17�червня�2013�ро-

���№ 951�«Про�проведення�інвестиційно�о��он��рс��із

зал�чення�інвестора�до�реалізації�інвестиційно�о�прое�-

т��«Облашт�вання�о�ремо�о(их)�приміщення(нь)�Цен-

тральної�районної�полі�ліні�и�за�адресою:�в�л.�Солом’ян-

сь�а,�17���Солом’янсь�ом��районі�зі�встановленням�об-

ладнання�променевої�діа�ности�и».

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

�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,� в�л.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ
ùîäî êîìàíäíî-øòàáíîãî íàâ÷àííÿ ç òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè

Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæàâè çà ð³øåííÿì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè — Âåðõîâíîãî Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïðîòÿãîì òðàâ-
íÿ — ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ñïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ êîìàíäíî-øòàáíîãî íàâ÷àííÿ ç
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè. Ó íàâ÷àííÿõ áåðóòü ó÷àñòü îðãàíè â³éñüêîâîãî óïðàâ-
ë³ííÿ òà ï³äðîçä³ëè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü òà ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â, à òàêîæ ãîëîâè îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é.

Ó õîä³ íàâ÷àííÿ áóäå â³äïðàöüîâàíèé ìåõàí³çì âçàºìîä³¿ ì³æ â³éñüêîâèìè
êîìàíäóâàííÿìè òà îáëàñíèìè (ðàéîííèìè) äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè ùîäî
ñï³ëüíîãî ïëàíóâàííÿ òà âèêîíàííÿ çàâäàíü òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè.

Ç ö³ºþ ìåòîþ â õîä³ ïðîâåäåííÿ êîìàíäíî-øòàáíîãî íàâ÷àííÿ ó ïåð³îä ç 05.06
ïî 12.06.2015 ó 18 ðåã³îíàõ êðà¿íè (Â³ííèöüê³é, Âîëèíñüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é,
Æèòîìèðñüê³é, Çàêàðïàòñüê³é, Çàïîð³çüê³é, Êè¿âñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, Îäåñüê³é,
Ïîëòàâñüê³é, Ð³âíåíñüê³é, Ñóìñüê³é,Õàðê³âñüê³é,Õåðñîíñüê³é,Õìåëüíèöüê³é, ×åð-
êàñüê³é, ×åðí³âåöüê³é òà ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñòÿõ) áóäóòü ïðîâåäåí³ íàâ÷àëüí³ çáî-
ðè ç ïðàêòè÷íèì ïðèçîâîì â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ äî â³éñüêîâèõ ÷àñòèí (ï³äðîç-
ä³ë³â) òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè.

Ïåðåäáà÷åíî ïðîâåñòè çàõîäè ùîäî îïîâ³ùåííÿ, çáîðó ³ êîìïëåêòóâàííÿ
âèçíà÷åíèõ ñòð³ëåöüêèõ áàòàëüéîí³â, çàãîí³â îáîðîíè òà ðîò îõîðîíè â³éñüêîâèõ
êîì³ñàð³àò³â ³ â³äïðàöþâàòè ïîðÿäîê ¿õ çàñòîñóâàííÿ â ìåæàõ îáëàñòåé, ðàéî-
í³â, ì³ñò, äå âîíè ôîðìóþòüñÿ.

Òàêîæ ïëàíóºòüñÿ âèâ÷èòè íà ïðàêòèö³ ïèòàííÿ ðîçì³ùåííÿ, îðãàí³çàö³¿ òèëî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ öèõ ï³äðîçä³ë³â òà óïðàâë³ííÿ ¿õ ä³ÿìè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâ-
äàíü òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè çà áåçïîñåðåäíüîþ ó÷àñòþ ì³ñöåâèõ îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàí³ áóäóòü ïîâåðíóò³ äî ì³ñöü
ïðîæèâàííÿ. Ó ïîäàëüøîìó ïëàíóºòüñÿ çàëó÷àòè ¿õ íà ïåð³îäè÷í³ çáîðîâ³ çàõî-
äè äëÿ âäîñêîíàëåííÿ â³éñüêîâèõ íàâè÷îê.

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Ñîííèêà Äìèòðà ²ãîðîâè÷à,
03.06.1985 ðîêó íàðîäæåííÿ (îñòàííÿ â³äîìà àäðåñà ÿêîãî: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Áîðùàí³âñüêà, 148), ÿêèé º â³äïîâ³äà÷åì ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 760/4381/15-ö
(2/760/2975/15) çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ “Ïðèâàòáàíê” ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³,
â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 22.06.2015 ðîêó íà 16.00, ÿêå â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. ¹ 19.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì, ³ ñïðà-
âó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà âàøî¿ â³äñóòíîñò³, çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè.

Ñóääÿ Êèöþê Â. Ñ.

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷à
Ï³âåíü Êîñòÿíòèíà Àíàòîë³éîâè÷à, ÿêèé ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíî-
Ñëîá³äñüêà, 8, êâ. 66, ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ "Ïðèâàòáàíê" äî
Ï³âíÿ Êîñòÿíòèíà Àíàòîë³éîâè÷à òà Â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü
óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³
ïðî çâ³ëüíåííÿ ìàéíà ç-ï³ä àðåøòó, ñëóõàííÿ ïî ñïðàâ³ ïðèçíà÷åíî íà 22.06.2015
ðîêó î 16.00. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Ï. Ïîòºõ³íà, 14-À, êàá. 23.

Ñóääÿ Ì. ². Øê³ðàé

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Êè¿âñüêå îá'ºäíàííÿ àâòîìîá³ë³ñò³â "Ðóñàí³âêà"
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîâåäåííÿ Êîíôåðåíö³¿ ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿ 14 ëèïíÿ 2015 ð.
î 19.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åíòóç³àñò³â, 47, ç òàêèì ïîðÿäêîì äåííèì:

1. Çâ³ò Ðàäè ÃÎ "ÊÎÀÐ".

2. Çâ³ò Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÃÎ "ÊÎÀÐ".

3. Ïðî çì³íè ñêëàäó ñòàòóòíèõ îðãàí³â ÃÎ "ÊÎÀÐ".

4. Ïðî ÷ëåíñòâî ÃÎ "ÊÎÀÐ" â ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâ³.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ Ñåð³ÿ ÑÀÀ ¹ 776426 íà êâàðòèðó
¹ 502 ïî âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, áóä. ¹ 13-À, ì. Êè¿â, âèäàíå 26 áåðåçíÿ
2004 ðîêó íà ³ì'ÿ Ôåäîðåíêî Í³íè Ïåòð³âíè íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ¹478-Ñ/Ê² â³ä 16 áåðåçíÿ 2004 ðîêó,
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ²-ÊÂ ¹ 148818 íà ïðàâî âëàñíîñò³

íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0851 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà

âóë. Íîâîïîëüîâ³é, 45 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â³ä 08 ëþòîãî

2002 ðîêó íà ³ì' ÿ Ãðèöàé ²ðèíè Âàëåíòèí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,áóëüâ.Ïðàö³,1/1, ê³ì.311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ç îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

¹
ç/ï 

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(02002, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1.
1 ïîâåðõ 9-ïî-
âåðõîâîãî æèò-
ëîâîãî áóäèíêó

ÒÈ×ÈÍÈ
ÏÀÂËÀ

ÏÐÎÑÏ., 26 
10,60 

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïðîäàæ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàê-
öèçíî¿ ãðóïè (ïóíêò åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ ïèòíî¿ âîäè) 

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà ñ³÷åíü 2015 ðîêó

72,96 773,33

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 Ï³äâàë ÄÀÂÈÄÎÂÀ ÎËÅÊ-
Ñ²ß ÁÓËÜÂ., 2/7 42,77 ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎÃÎ ÎÁ'ªÊÒÀ 3 ÏÐÎÄÀÆÓ ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×ÈÕ

ÒÎÂÀÐ²Â, ÊÐ²Ì ÒÎÂÀÐ²Â Ï²ÄÀÊÖÈÇÍÎ¯ ÃÐÓÏÈ (ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí) 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.01.2015

51,28 2193,33

2 1 Ïîâåðõ ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÊ²Â
ÂÓË., 8 211,00 ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎÃÎ ÎÁ'ªÊÒÀ 3 ÏÐÎÄÀÆÓ ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×ÈÕ

ÒÎÂÀÐ²Â, ÊÐ²Ì ÒÎÂÀÐ²Â Ï²ÄÀÊÖÈÇÍÎ¯ ÃÐÓÏÈ (ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí) 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.01.2015

97,60 20593,33

3 Ï³äâàë ×ÓÄÍÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÂÓË., 8-À 77,1 ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎÃÎ ÎÁ'ªÊÒÀ 3 ÏÐÎÄÀÆÓ ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×ÈÕ

ÒÎÂÀÐ²Â, ÊÐ²Ì ÒÎÂÀÐ²Â Ï²ÄÀÊÖÈÇÍÎ¯ ÃÐÓÏÈ (ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí) 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.01.2015

50,50 3893,33
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Відповіді на сканворд 



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ïîä³¿ äíÿ ðîçãîð-
òàþòüñÿ çà êàðì³÷íèì ñöå-
íàð³ºì. Âàø³ â÷èíêè ï³ä-

âëàäí³ âèùèì ðèòìàì,òîìó óòðèìàé-
òåñÿ â³ä ³ìïóëüñèâíèõ ä³é, íå ðîç-
ãîëîøóéòå ñâî¿õ íàì³ð³â, ä³éòå òà-
ºìíî, ÷àñò³øå ðîçì³ðêîâóéòå íàä
ìèíóëèì. Êëþ÷ äî ùàñëèâîãî ìàé-
áóòíüîãî — ï³äòðèìóâàòè ãàðìîí³þ
â ñòîñóíêàõ (øëþáíèõ, ä³ëîâèõ),
âñ³õ ëþáèòè, çàéìàòèñÿ äîáðî÷èí-
í³ñòþ.

ÒÅËÜÖ²,æèòòÿ âèðóº,óñï³ø-
íå çä³éñíåííÿ çàïîâ³òíèõ
áàæàíü âæå íå ì³ðàæ, à

ðåàëüí³ñòü. Âè, äàðåìíî ñïîïåëÿ-
þ÷è ñåáå, ëîìèòåñü ó çàìêíåí³ äâå-
ð³,ÿê³,îäíàê,íàïðî÷óä ëåãêî â³äêðè-
âàþòüñÿ...Äðóç³, ðîäè÷³ çäàòí³ ï³ä-
ñòàâèòè ïëå÷å, äîïîìîãòè ìàòåð³-
àëüíî, äàòè êîðèñíó ïîðàäó ùîäî
ìàéáóòíüîãî.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ìèñë³òü ïðàê-
òè÷íî ³ ïîñë³äîâíî — âè
íàäòî âðàçëèâ³ òà åìîö³é-

í³ é ñõèëüí³ ïîòðàïèòè ï³ä òèñê ìà-
í³ïóëÿö³é ³ç áîêó îòî÷åííÿ, âíàñë³-
äîê ÷îãî ðèçèêóºòå ç³éòè ç â³ðíîãî
øëÿõó, íåïðàâèëüíî îö³íèòè ñèòó-
àö³þ.

ÐÀÊÈ, íèí³ âñ³ òàºìí³ âî-
ðîãè ñêèíóòü îâå÷³ øêóðè
³ ïîêàæóòü ³ñòèííå îáëè÷-

÷ÿ, òîæ ó ðîçïà÷ íå âïàäàéòå, àäæå
òåïåð çíàºòå, õòî ÷èì äèõàº — ñà-
ìîîáìàíè ðîçâ³þòüñÿ. Çàâåðøóé-
òå ðàí³øå ðîçïî÷àò³ ñïðàâè. Íàâ³òü
êîëè âàì õòîñü ï³äñóíóâ ñâèíþ, íå
ìñò³òüñÿ — ïðîñò³òü êðèâäíèê³â.

ËÅÂÈ àñîö³þâàòèìóòüñÿ ç
ðåíòãåíîì, ùî ñêð³çü ïðî-
íèêàº,—ïðèõîâàòè â³ä âàñ

í³÷îãî íåìîæëèâî.ßêùî ïðàâèëüíî
çðîçóì³ºòå íåíàâ’ÿçëèâ³ íàòÿêè ³íòó-
¿ö³¿, òî ç³ âñ³õ çàïðîïîíîâàíèõ äî-
ëåþ âàð³àíò³â íåîäì³ííî âèáåðåòå
ÿêíàéêðàùèé. Öå îñîáëèâî âàæëè-
âî,ÿêùî äîðîæèòå äðóæí³ìè ñòîñóí-
êàìè, ñòðàæäàºòå â³ä áðàêó øëþá-
íîãî ùàñòÿ ÷åðåç ³íòèìí³ ïðîáëåìè.

Ä²ÂÈ ââ³éøëè äî ôàçè
êàð’ºðíîãî ìàðàôîíó, äå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äáó-

äåòüñÿ ïðîôåñ³éíà «ðå³íêàðíàö³ÿ».
Áóäüòå òàêòîâíèìè, äåë³êàòíèìè,
øàíóéòå ³íòåðåñè êîëåã, êîìïàíü-
éîí³â—ÿêùî ì³æ âàìè âñòàíîâèòü-
ñÿ åìîö³éíèé ðåçîíàíñ, âè ëåãêî
çíàéäåòå ñï³ëüíó òåìó äëÿ ðîçìîâ,
òî÷êó ïåðåòèíó ä³ëîâèõ îðá³ò.

ÒÅÐÅÇÈ, ÿêùî õî÷åòå æè-
òè ç êîìôîðòîì, ï³çíàâøè
ðàä³ñòü áóòòÿ, — ñëóõàéòå

âíóòð³øí³é ãîëîñ, â³í ï³äêàæå, äî
êîãî ³ êóäè ñë³ä çâåðíóòèñÿ çà ïî-
òð³áíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ô³íàíñîâîþ

ï³äòðèìêîþ, åìîö³éíèì ñï³â÷óò-
òÿì. Íà ÷óæ³ ïîðàäè òà ïîâ÷àííÿ
(ïðîíèçàí³ àãðåñ³ºþ), ùî ïðîâîêó-
þòü äî áåøêåòó, ðåàãóéòå àäåêâàò-
íî, áåç ôàíàòèçìó.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, çíàéä³òü â ñî-
á³ ìóæí³ñòü âèçíàòè çàëåæ-
í³ñòü â³ä ëþäåé, ¿õí³õ êàï-

ðèç³â ÷è ùåäðèõ ðåâåðàíñ³â,ð³çíî-
ìàí³òíèõ ñèòóàö³é,äî ÿêèõ ñë³ä ìèò-
òºâî àäàïòóâàòèñÿ, àáè íå çàëèøè-
òèñÿ â ïðîãðàø³.Äåìîíñòðàö³ÿ ïåð-
ñîíàëüíèõ îáäàðóâàíü îö³íèòüñÿ
ïîçèòèâíî, ïðîòå íå ñïîä³âàéòåñü,
ùî âàñ ïî÷íóòü íåçàñëóæåíî õâà-
ëèòè òà ï³äíîñèòè äî íåáåñ.

ÑÒÐ²ËÜÖ² íàëàøòîâàí³ ñåí-
òèìåíòàëüíî, à öå íåîä-
ì³ííî ìàº ïîºäíóâàòèñÿ ç

â³ä÷óòòÿì îáîâ’ÿçêó, ï³äòâåðäæóâà-
òèñÿ íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³ ðåàëü-
íèìè â÷èíêàìè.Äîãîäæàéòå ðîáî-
òîäàâöÿì, ëàäüòå ç ðîäèíîþ, à äóõ
êîíôðîíòàö³¿ âèêîðèñòîâóéòå ÿê
ñòèìóë ñòàòè êðàùèìè, äóõîâíî
åâîëþö³îíóâàòè. Â³éí³ — çàñü! Ìèð
òà çëàãîäà — öå ñï³ëüíà ìåòà, ðå-
àë³çàö³ÿ ãóðòîâèõ ³íòåðåñ³â.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, äåíü ïðîìàé-
íå íà ïðèºìí³é õâèë³, ³í-
òó¿ö³ÿ äîïîìîæå âçÿòè â³ð-

íèé òîí ó ñï³ëêóâàíí³, îáðàòè ïðà-
âèëüíèé ìàðøðóò àáî ÷àñ ä³¿, âè-
çíà÷èòè äîïóñòèìèé ðîçì³ð ô³íàí-
ñîâèõ âèòðàò. Òîæ âè â÷àñíî îïè-
íèòåñÿ òàì, äå òðåáà, ³ ñêàæåòå òå,
ùî ïîòð³áíî.Ñóìë³ííî âèêîíóéòå ðî-
áî÷³ çîáîâ’ÿçàííÿ, àäæå òóò êóºòü-
ñÿ ìàéáóòíº êàð’ºðè.

ÂÎÄÎË²̄ ,ðîçñëàáòåñÿ ³ ïëè-
â³òü çà òå÷³ºþ ñîêðîâåí-
íèõ áàæàíü.Ðàö³îíàëüíèé

ï³äõ³ä äî ä³éñíîñò³ äàñòü çá³é ³ ìî-
æå íå ïðèíåñòè áàæàíîãî ðåçóëü-
òàòó. ßêùî âíóòð³øí³ ïîçèâí³ ïðî-
âîêóþòü ï³äãóëÿòè — íå ï³ääàâàé-
òåñÿ îêàÿííèì, îñê³ëüêè òàì íà âàñ
÷åêàþòü ëèøå ðîç÷àðóâàííÿ. Ñì³-
òèòè ãðîøèìà òåæ ïðîòèïîêàçàíî,
áî ïðèäáàºòå áðàêîâàíèé êðàì àáî
ðå÷³, ÿê³ çãîäîì íå çíàäîáëÿòüñÿ.À
îñü ïîëàñóâàòè ÷èìîñü ñìà÷íåíü-
êèì òà åêçîòè÷íèì, óð³çíîìàí³ò-
íèâøè òðàäèö³éíå ìåíþ, ìîæíà.

ÐÈÁÈ, â ñ³ì’¿, ÿê íà âóëêà-
í³,îäíàê âàì íå ñë³ä ãí³âà-
òèñÿ,ï³ääàþ÷èñü àãðåñèâ-

íîìó âïëèâó äîìàøíüî¿ àòìîñôå-
ðè. Äåìîíñòðóéòå ñåáå çðàçêîâèì
ñ³ì’ÿíèíîì,íå ñâàð³òüñÿ ç ð³äíèìè,
äèïëîìàòè÷íî ëàâ³ðóéòå,ïîëþáîâ-
íî âèð³øóþ÷è ãîñòð³ ïîáóòîâ³ ïðîá-
ëåìè.Àìá³ö³éíî â³äñòîþþ÷è âëàñ-
í³ ³íòåðåñè, âè ðîáèòå ïîìèëêó. Òà
ï³øîâøè íà ïîñòóïêè, âçÿâøè íà
ñåáå ðîëü «øâèäêî¿ äîïîìîãè»,áó-
äåòå ó âåëèêîìó âèãðàø³.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 42 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +25o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 23 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 35 %

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

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

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

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

ÍÀÂ²ÒÜ ó íàéãàðÿ÷³ø³é òî÷ö³ çîíè ÀÒÎ — â Øèðî-
ê³íîìó — óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ íå âòðà÷àþòü ïî÷óò-
òÿ ãóìîðó.

Á³éö³ ïîëêó Íàöãâàðä³¿ Óêðà¿íè «Äîíáàñ» â³äçíÿ-
ëè â³äåî, íà ÿêîìó âîíè â³äâåðòî âèñì³þþòü áàéêè
òåðîðèñò³â ³ ðîñ³éñüêèõ ÇÌ² ïðî àìåðèêàíñüêó çáðîþ
â çîí³ ÀÒÎ.

Òàêó «çáðîþ», ùî íàçèâàºòüñÿ «Ïóçèðÿê», ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè óêðà¿íñüê³ á³éö³. Íàñïðàâä³ öå çâè÷àé-
íà äèòÿ÷à ³ãðàøêà — ìèëüí³ áóëüáàøêè. Îäíàê á³é-
ö³ «Äîíáàñó» ñòâåðäæóþòü, ùî öå — «íîâ³òíÿ ðîç-
ðîáêà àìåðèêàíñüêèõ â³éñüêîâèõ», ÿêó âîíè õîò³ëè
âèïðîáóâàòè ñàìå â Øèðîê³íîìó.

Áîºöü «Äîíáàñó» íàâ³òü ïðèíöèï ä³¿ òàêî¿ «çáðî¿»
ïîÿñíþâàâ, ëåäü ñòðèìóþ÷è ñì³õ, ðîçïîâ³äàº «7 äí³â-
Óêðà¿íà».

Öå âæå íå ïåðøèé âèïàäîê, êîëè óêðà¿íñüê³ á³é-
ö³ â Øèðîê³íîìó ñì³þòüñÿ íàä ì³ôàìè â³ä áîéîâè-
ê³â ³ ÇÌ² Ðîñ³¿.

Ðàí³øå ïîëê «Àçîâ» ñïåö³àëüíî äëÿ «ðóïîðà Êðåì-
ëÿ» Äìèòðà Êèñåëüîâà íà «ï³äòâåðäæåííÿ ïðèñóò-
íîñò³» àìåðèêàíñüêèõ â³éñüê ³ â³éñüê ÍÀÒÎ â Øèðî-
ê³íîìó çí³ìàëè æàðò³âëèâå â³äåî, çä³éìàþ÷è íàä
íèì ïðàïîð ÑØÀ �

ßê óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ â Øèðîê³íîìó
íîâ³òíþ «çáðîþ» ÑØÀ âèïðîáîâóâàëè

1692 — çà ð³øåííÿì ñóäó ì³ñòà Ñàëåì (Ìàññà÷óñåòñ) áó-
ëà ïîâ³øåíà Áð³äæåò Á³øîï,ïåðøà ç âèçíàíèõ ñóäîì âèí-
íèìè ó ÷àêëóíñòâ³.Âñüîãî ï³ä ÷àñ «ïîëþâàííÿ íà â³äüîì»
áóëî ñòðà÷åíî 19 ÷îëîâ³ê ³ áëèçüêî 200 áóëî óâ’ÿçíåíî.
1793 — ó Ïàðèæ³ äëÿ øèðîêîãî çàãàëó â³äêðèòî ïåðøèé
ó ñâ³ò³ ïóáë³÷íèé çîîïàðê «Jardin des Plantes».
1811 — çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â÷åíîãî-áîòàí³êà, ³íñïåêòî-
ðà ç øîâê³âíèöòâà ï³âäíÿ Ðîñ³¿ Ì. Á³áåðøòåéíà, â Ïå-
òåðáóðç³ áóëî ï³äïèñàíî «Óêàç ïðî óñòàíîâó â Êðèìó ²ì-
ïåðàòîðñüêîãî êàçåííîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó».Òîãî æ ðî-
êó á³ëÿ ñåëà Í³ê³òà (íèí³ ñåëèùå Áîòàí³÷íå) ó ì³ñöåâîãî
ïîì³ùèêà Ñì³ðíîâà âèêóïèëè 375 äåñÿòèí çåìë³, íà ÿê³é
çàñíóâàëè Í³ê³òñüêèé áîòàí³÷íèé ñàä.
1898 — â õîä³ Àìåðèêàíî-³ñïàíñüêî¿ â³éíè àìåðèêàí-
ñüê³ ìîðñüê³ ï³õîòèíö³ âïåðøå âèñàäèëèñü íà Êóá³ ó áóõ-
ò³ Ãóàíòàíàìî ³ çà ì³ñÿöü áî¿â çìóñèëè êàï³òóëþâàòè ³ñ-
ïàíñüêèé ãàðí³çîí íà îñòðîâ³.
1909 — ïàñàæèðñüêèì êîðàáëåì «Ñëàâîí³ÿ», ùî çàçíàâ
êàòàñòðîôè á³ëÿ Àçîðñüêèõ îñòðîâ³â, âïåðøå â ³ñòîð³¿
âèêîðèñòàíî ñèãíàë SOS.
1934 — ïðè ÍÊÂÑ ÓÐÑÐ ñòâîðåíî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âè-
ïðàâíî-òðóäîâèõ òàáîð³â ³ òðóäîâèõ ïîñåëåíü (ÃÓÒÀÁ).
Ó òàáîðàõ áóëè âñòàíîâëåí³ âàæê³ óìîâè ïåðåáóâàííÿ,
íå äîòðèìóâàëèñÿ åëåìåíòàðí³ ëþäñüê³ ïðàâà, çàñòî-

ñîâóâàëèñÿ ñóâîð³ ïîêàðàííÿ çà íàéìåíø³ ïîðóøåííÿ
ðåæèìó.
1935 — êîëèøí³ õðîí³÷í³ ï’ÿíèö³ — á³ðæîâèé ìàêëåð
Â³ëüÿì Â³ëñîí ³ ë³êàð Ðîáåðò Ñì³ò— îðãàí³çóâàëè â Íüþ-
Éîðêó ïåðøó ãðóïó «Àíîí³ìí³ àëêîãîë³êè», â ðàìêàõ êîò-
ðî¿ âñ³ì îõî÷èì âèë³êóâàòèñÿ â³ä àëêîãîëüíî¿ çàëåæíî-
ñò³ ïðîïîíóâàëàñÿ 12-åòàïíà ðåàá³ë³òàö³éíà ïðîãðàìà.
1940 — â õîä³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ²òàë³ÿ îãîëîñèëà
â³éíó Ôðàíö³¿ òà Áðèòàí³¿. Ó â³äïîâ³äü Êàíàäà îãîëîñè-
ëà â³éíó ²òàë³¿.
1940 — ó Ìîñêâ³ ï³äïèñàíî ðàäÿíñüêî-í³ìåöüêó êîíâåí-
ö³þ ïðî ïîðÿäîê óðåãóëþâàííÿ ïðèêîðäîííèõ êîíôë³ê-
ò³â òà ³íöèäåíò³â.
1943 — óãîðåöü Ëàñëî Á³ðî îòðèìàâ ïàòåíò íà êóëüêî-
âó ðó÷êó, âèãîòîâëåíó íèì íà çàìîâëåííÿ Áðèòàíñüêèõ
Êîðîë³âñüêèõ ïîâ³òðÿíèõ ñèë, ÿêèì áóëà íåîáõ³äíà ðó÷-
êà, ÿêîþ ìîæíà ïèñàòè íà âåëèêèõ âèñîòàõ ³ çà íèçüêî-
ãî àòìîñôåðíîãî òèñêó.
1947 — óêðà¿íñüê³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà îðãàí³çàö³¿ â åì³ã-
ðàö³¿ ï³äïèñàëè ñòàòóò Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè
(ÓÍÐàäà), ñòâîðåíî¿ äëÿ êîíñîë³äàö³¿ âñ³õ ñàìîñò³éíèöü-
êèõ ñèë äëÿ â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâè ç äåìîêðàòè÷íèì óñòðîºì.
1964 — ó Ìîñêâ³ â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó.
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