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ÇàÌÀÔíóëèñü
� Êè¿âðàäà ñòâîðèëà êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ ç ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ òîðãîâåëüíèõ ñïîðóä

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ìîäåðí³çàö³ÿ 
Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿ çðîáèòü æèòòÿ
êèÿí åêîëîã³÷íî 
áåçïå÷í³øèì»
Ó Êèºâ³ çàâäÿêè ì³æóðÿäîâ³é ñï³âïðà-

ö³ Óêðà¿íè òà ßïîí³¿ ðîçïî÷íåòüñÿ îäèí

³ç íàéìàñøòàáí³øèõ ³íâåñòèö³éíèõ

ïðîåêò³â ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ Áîðòíèöü-

êî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿.Ïðî öå çàÿâèâ ìåð

Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî,êîìåíòóþ÷è ï³ä-

ïèñàííÿ óãîäè ïðî ö³ëüîâèé êðåäèòíà

ñóìó108 ìëðä ºí (ïðèáëèçíî 870 ìëí

äîë.). «Ñòîëè÷íà âëàäà òà êèÿíè äóæå

âäÿ÷í³ óðÿäó ßïîí³¿ çà íàäàíó äîïî-

ìîãó. Àäæå ðåàë³çàö³ÿ öüîãî ïðîåêòó

äîçâîëèòü çàïðîâàäèòè ñó÷àñí³ åôåê-

òèâí³ òåõíîëîã³¿ î÷èñòêè ñò³÷íèõ âîä,

ÿê³ çðîáëÿòü æèòòÿ â ì³ñò³ êîìôîðòí³-

ø³ì òà åêîëîã³÷íî áåçïå÷í³øèì»,—íà-

ãîëîñèâ ìåð Êèºâà.Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä-

êðåñëèâ, ùî ñòàí Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿

âæå äàâíî íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì âè-

ìîãàì. Ìåð íàãàäàâ, ùî íèí³øíÿ ñèñ-

òåìà î÷èñòêè âîäè ïðàöþº áåç çì³í ç

1950—60 ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.«×å-

ðåç çíîøåí³ñòüâèõîäèòüç ëàäóîáëàä-

íàííÿ, ðóéíóþòüñÿ òðóáîïðîâîäè. ßê

íàñë³äîê — íåïðèºìíèé çàïàõ, ÷åðåç

ÿêèé ñòðàæäàþòü ìåøêàíö³ Õàðê³â-

ñüêîãî ìàñèâó,Ïîçíÿê³â òà Îñîêîðê³â.

Ç ðåêîíñòðóêö³ºþ Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿

ìè çìîæåìî ãîâîðèòè ³ ïðî ÷èñòå ïî-

â³òðÿ, ³ çàãàëîì ïðî ïîêðàùåííÿ åêî-

ëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Êèºâ³»,—íàãîëîñèâ

ñòîëè÷íèé ãîëîâà. Ïàí Êëè÷êî çàóâà-

æèâ,ùî êðåäèò íàäàºòüñÿ íà 40 ðîê³â

ï³ä 0,1 % ð³÷íèõ ç ï³ëüãîâèì ïåð³îäîì

10 ðîê³â,à ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â áó-

äå «Êè¿ââîäîêàíàë». «Âèêîðèñòàííÿ

êîøò³â íà ìîäåðí³çàö³þ Áîðòíèöüêî¿

ñòàíö³¿ àåðàö³¿ áóäå ïîâí³ñòþ â³äðè-

òèì ³ ïðîçîðèì»,—çàïåâíèâ ìåð Êèºâà.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî íàâ³òü â íèí³øí³õ

ñêëàäíèõ óìîâàõ ñòîëè÷íà âëàäà ðî-

áèòü âñå ìîæëèâå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ

á³ëüø êîìôîðòíîãî æèòòÿ êèÿí.Â³í íà-

ãàäàâ, ùî â Êèºâ³ çà ñïðèÿííÿ ³íâåñ-

òîð³â ðîçïî÷àëè âò³ëåííÿ ïðîåêòó«Ïèò-

íà âîäà ç-ï³ä êðàíó»,ïåðøèé åòàï ÿêî-

ãî ñòàðòóâàâ ó ñòîëèö³ ç Îáîëîí³. «Ìè

é íàäàë³ çàëó÷àòèìåìî ìåöåíàò³â òà

³íâåñòîð³â äëÿ òîãî,ùîáè ðåàë³çóâàòè

â Êèºâ³ ùå íèçêó âàæëèâèõ òà âêðàé

íåîáõ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ ïðîåêò³â»,—

ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â Óêðà¿í³ îãîëîøåíî
øòîðìîâå 
ïîïåðåäæåííÿ 
ïðî ïîæåæíó íåáåçïåêó

16-17÷åðâíÿ ó ñõ³äí³é,ï³âäåíí³é ÷àñ-

òèí³,Äí³ïðîïåòðîâñüê³é,Ïîëòàâñüê³é,

Ê³ðîâîãðàäñüê³é, à 16 ÷åðâíÿ ³ ó öåí-

òðàëüíèõ òà ï³âí³÷íèõ îáëàñòÿõ óòðè-

ìàºòüñÿ íàäçâè÷àéíà (5 êëàñó) ïîæåæ-

íà íåáåçïåêà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â

Óêðà¿íñüêîìó ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîìó

öåíòð³. Ïðî ï³äâèùåíó ïîæåæíó íå-

áåçïåêó ïîïåðåäæóþòü ³ â ÃÓ ÄÑÍÑ

Óêðà¿íè óì.Êèºâ³.Ñàìå õàëàòí³ñòüëþ-

äåé ïðèçâîäèòü äî ïîæåæ, ùî çàâäà-

þòü çáèòêè åêîñèñòåì³, à ñóõà òà ñïå-

êîòíà ïîãîäà ñïðèÿº øâèäêîìó ðîç-

ïîâñþäæåííþ âîãíþ.

Â³éíà ÷è âïîðÿäêóâàííÿ?

Ñàì³ ïî ñîá³ ÌÀÔè ñêëàäíî íàçâàòè øê³ä-
ëèâèìè — öå ïðîñòî ôîðìàò ðîçì³ùåííÿ á³ç-
íåñó. Àëå òå, ÿê ðîçòàøîâàí³ ê³îñêè òà ïàâ³-
ëüéîíè, íå ïåðøèé ð³ê âèêëèêàº áàãàòî çà-
ïèòàíü òà íàð³êàíü ó êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè. Ëî-
ã³÷íî, ùî ïîì³òíå ñêóï÷åííÿ ÌÀÔ³â ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ â îñîáëèâî ëþäíèõ ì³ñöÿõ. Òà é áà-
ãàòüîì ³ç íàñ, íàïåâíå, çðó÷íî, ¿äó÷è ç ðî-
áîòè, ïî äîðîç³ çàêóïèòè á³ëüø³ñòü íåîáõ³ä-
íîãî, àáè íå âèòðà÷àòè çàéâèé ÷àñ ³ íå á³ãà-
òè ïî ìàãàçèíàõ. Îäíàê ó ðîçòàøóâàíí³ ÌÀ-
Ô³â ìàº áóòè ì³ðà. ² òå, ùî âîíè áóéíèìè çà-
ðîñòÿìè ç³éøëè ó ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ äî
ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó, âæå º çàãðîçîþ. Äå-
ìîíòàæ ÌÀÔ³â íà îäí³é ç³ ñòàíö³é êè¿âñüêî-
ãî ìåòðîïîë³òåíó ñïðè÷èíèâ àêö³þ ïðîòåñ-
òó. 10 ÷åðâíÿ íåçãîäí³ ïåðåêðèëè ïðîñïåêò
Áàæàíà — îäíó ç öåíòðàëüíèõ ìàã³ñòðàëåé
Êèºâà. Çà äîáó ïîòîìó ÷àñòêîâîãî ïåðåêðèò-
òÿ çàçíàâ óæå Õðåùàòèê.

Ïðîçîð³ ïðàâèëà äëÿ âñ³õ

Óò³ì, íà äóìêó ìåðà Êèºâà òà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,
ïîòðåáè ó òàêèõ ðàäèêàëüíèõ ä³-
ÿõ ï³äïðèºìö³â àáñîëþòíî íå áó-
ëî. Ïðî öå â³í çàÿâèâ ó êîìåíòà-
ð³ æóðíàë³ñòàì ìèíóëîãî ÷åòâåð-
ãà â êóëóàðàõ Êè¿âðàäè. «ß ââà-

æàþ òàêå íåïðèïóñòèìèì,— íàãîëîñèâ î÷³ëü-
íèê Êèºâà.— ß çàâæäè â³äêðèòèé ³ ãîòîâèé äî
ä³àëîãó, àëå íå äî øàíòàæó. Ìè ãîòîâ³ îáãîâî-
ðþâàòè ïèòàííÿ, îäíàê íå íà âóëèöÿõ. Áóäü
ëàñêà, ïðèõîäüòå, îáãîâîðèìî ³ çíàéäåìî êîì-
ïðîì³ñ. Àëå º ÷³òê³ ïðàâèëà, ÿêèõ ìè ìàºìî äî-
òðèìóâàòèñÿ.² â ïåðøó ÷åðãó öå ïðàâèëà,ÿê³ ïðî-
ïèñàí³ êðîâ’þ,— ïðàâèëà áåçïåêè ìåòðîïîë³ò-
åíó». Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, íàðàç³ ñïîñ-
òåð³ãàºòüñÿ ñïðîòèâ òàê çâàíî¿ ÌÀÔ³¿. «Ìè âñòà-
íîâëþâàòèìåìî ÌÀÔè â³äïîâ³äíî äî ñõåìè
ðîçì³ùåííÿ,— íàãîëîñèâ ïàí Êëè÷êî. —
ÌÀÔè, ÿê³ íå ïëàòÿòü ïàéîâîãî âíåñêó, ïðàöþ-
þòü «ïî-÷îðíîìó», áóäóòü äåìîíòîâàí³».

Äåìîíòàæ — ï³ä êîíòðîëü

Íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè áóëî
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ «Ïðî ñòâîðåííÿ òèì÷àñî-
âî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ç ïèòàíü êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ ó ñôåð³ ðîçì³ùåííÿ òèì÷à-
ñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî, ñî-
ö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ
äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíî-ðîçäð³áíî¿ òîðãî-
âåëüíî¿ ìåðåæ³, ìàéäàí÷èê³â äëÿ õàð÷óâàííÿ
á³ëÿ ñòàö³îíàðíèõ çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà».

«Íàðåøò³ óõâàëèëè îñòàòî÷íå ð³øåííÿ,—

ãîâîðèòü â³äðàçó ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ äîïîâ³äà÷
³ ãîëîâà íîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Îëåêñàíäð Áðîäñüêèé.—
Ñèòóàö³ÿ âèáóõîâà, à äåïóòàòè,
ïîä³ëÿþ÷è â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íå
ìàþòü æîäíîãî â³äíîøåííÿ òà
ñïîñîá³â óïëèâó íà äåìîíòàæ 
ÌÀÔ³â». Äî äåïóòàò³â, çà éîãî ñëî-
âàìè, íàäõîäèòü ñóïåðå÷ëèâà ³íôîðìàö³ÿ. Çîê-
ðåìà — ïðî âèêîðèñòàííÿ ïîäâ³éíèõ ñòàíäàð-
ò³â, êîëè òèõ, õòî ìàº äîêóìåíòè, çíîñÿòü, à
ïîðóøíèê³â íå ÷³ïàþòü. «Íàøå çàâäàííÿ — ðî-
ç³áðàòèñÿ»,— çàçíà÷èâ â³í. Îëåêñàíäð Áðîä-
ñüêèé ïåðåêîíàíèé, ùî ï³äïðèºìö³ ñàì³ çà-
ïðîïîíóþòü îïòèìàëüí³ ñõåìè, òîæ ïîòð³áíî
øóêàòè êîìïðîì³ñ.

Óñâîþ ÷åðãó äèðåêòîð Äåïàð-
òàìåíòó ÊÌÄÀ ç áëàãîóñòðîþ
òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà Äìèòðî Á³ëîöåðêî-
âåöü ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì íà-
ãîëîñèâ: «Ìè ìàºìî ðîçóì³òè, ùî
äåìîíòàæ ìàº ïðîäîâæóâàòèñÿ ³

áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ,òîìó ùî ÷åðåç â³äñóòí³ñòü
ïðàâèë ó ïîïåðåäí³ ðîêè, ÷åðåç êîðóïö³þ, ó Êè-
ºâ³ ïîñò³éíî ñòàâèëè áàãàòî íåçàêîííèõ êîíñòðóê-
ö³é. Ìè ïðåêðàñíî ðîçóì³ºìî, ùî ç öèì ïîòð³á-
íî ùîñü ðîáèòè. Äëÿ íàñ öÿ òåìà âàæëèâà, îñ-
ê³ëüêè, ïî ñóò³, öå ïðîòèñòîÿííÿ ç êðèì³íàëîì».
Ï³ñëÿ äåìîíòàæó íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â, ïåðåêî-
íàíèé Äìèòðî Á³ëîöåðêîâåöü,áóäå äðóãèé åòàï—
êîìïëåêñíà ñõåìà ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â.«Ï³äïðè-
ºìö³ îòðèìóâàòèìóòü äîêóìåíòè íà 5 ðîê³â ³
âñòàíîâëþâàòèìóòü ñâ³é ÌÀÔ òàê, ùîá íå çàâà-
æàòè êèÿíàì», — ðîçïîâ³â â³í.

Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî îï³ð ÌÀÔ³¿ áóäå
ïîäîëàíî, à ÷åñí³ ï³äïðèºìö³ íàðåøò³ îòðè-
ìàþòü âàãîì³ ïåðåâàãè ïîð³âíÿíî ç «÷îðíè-
ìè», ³ ÌÀÔè, êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà áóäóòü ãàð-
ìîí³éíî ñï³â³ñíóâàòè. Àäæå äå ïðîçîð³ â³äíî-
ñèíè, òàì ³ â ò³ñíîò³ â³ëüíî �

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè âèð³øèëè ñòâîðèòè êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ, ÿêà ïåðåéìàòèìåòüñÿ ðîçì³ùåííÿì ó ñòîëèö³ òèì÷àñîâèõ òîðãîâåëüíèõ ñïîðóä
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Âåëèê³ áóä³âë³ — âåëèê³ ïðîáëå-
ìè. Àëå ³ ç ìàëèìè êëîïîòó íå
ìåíøå. Ó öüîìó ìîãëè ïåðåêîíà-
òèñÿ âñ³, õòî óâàæíî ñòåæèòü çà
íàìàãàííÿìè ñòîëè÷íî¿ âëàäè
âïîðÿäêóâàòè ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì (ÌÀÔ³â).
Îñòàííº ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïîêà-
çàëî, ùî ïðîáëåìà íàáàãàòî
ãëèáøà, í³æ çäàºòüñÿ íà ïåðøèé
ïîãëÿä.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва 
на 2015 рік»

Рішення Київської міської ради № 563/1427 від 28 травня 2015 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.05.2015 № 492 «Про схва&
лення проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28
січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2015�рі�»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«22 808 004,16»,

«1�467 828,16»�замінити�цифрами�«22 820 317,05»,

«1 480 141,05»�відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«22195 523,41»,

«18 436 426,05»,�«3 759 097,36»�замінити�циф-

рами� «22 442178,36»,� «18 609 537,35»,�

«3�832 641,01»�відповідно.

1.1.3.�У�підп�н�ті�1.4�цифри�«613 980,75»,

«2 903 749,95»�замінити�цифрами�«379 638,69»,

«2 730 638,65»�відповідно.

1.1.4.�У�підп�н�ті�1.5�цифри�«2 289 769,2»

замінити�цифрами�«2 350 999,96».

1.2.�У�п�н�ті�2�цифри�«18 436 426,05»,�

«3�759 097,36»�замінити�цифрами�«18 609 537,35»,

«З�832 641,01»�відповідно.

1.3.�У�п�н�ті�11�цифри�«7 979 988,83»�замі-

нити�цифрами�«8 161 359,53».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�2,�3,

5,�6,�7�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28

січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет�міста

Києва�на�2015�рі�».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно&о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення���&а-

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

тиденний�термін�з�дня�йо&о�прийняття.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но&о�розвит��.
Київський міський голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про внесення змін до Програми економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 28.01.2015 № 59/924

Рішення Київської міської ради № 564/1428 від 28 травня 2015 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», частини вісімнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 12 листопада 2014 року № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про&рами�е�ономічно&о

і�соціально&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.01.2015�№ 59/924,�а�саме:

додато��3�«Зведена�Про&рама��апітальних

в�ладень�та��апітально&о�ремонт�»�ви�ласти��

новій�реда�ції,�що�додається;

додато��4�«Розподіл�аси&н�вань�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається;

додато��5�«Розподіл�аси&н�вань�на�фінанс�-

вання��апітально&о�ремонт�»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но&о�розвит��.
Київський міський голова 

В. Кличко
Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про заміну комуністичної символіки 
на будівлях і спорудах, 

які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 456/1320 від 14 травня 2015 року
З метою відновлення історичної справедливості, популяризації української державності та конституцій&

них цінностей в столиці України — місті&герої Києві, керуючись статтею 17 Конституції України, статтею 25
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Демонт�вати��ом�ністичн��символі���на

б�дівлях�і�спор�дах,�я�і�належать�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної�&ромади�міста�Ки-

єва.

2.�Визначити,�що�до��ом�ністичної�символі-

�и,�я�а�підля&ає�демонтаж�,�з&ідно�з�п�н�том�1

цьо&о�рішення,�належать�б�дь-я�і�зображення

&оловної�державної�емблеми��олишньо&о�Ра-

дянсь�о&о�Союз��«Серп�і�молот»�та�б�дь-я�і

зображення�Володимира�Леніна.

3.�Встановити�на�місці�демонтованої��ом�ніс-

тичної�символі�и�державн��символі���У�раїни,

визначен��статтею�17�Констит�ції�У�раїни.

4.�Ви�онавчом��ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

безпечити�ви�онання�заходів�із�заміни��ом�-

ністичної�символі�и�на�б�дівлях�і�спор�дах,�я�і

належать�до��ом�нальної�власності�територі-

альної�&ромади�міста�Києва:

4.1�Дор�чити�Департамент���ом�нальної

власності�та�Департамент��житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�до�28�червня�2015

ро���с�ласти�перелі��б�дівель�і�спор�д��ом�-

нальної�власності,�на�я�их�розміщено��ом�ніс-

тичн��символі��,�та�с�ласти�&рафі�и�з�її�де-

монтаж�.

4.2�Балансо�трим�вачам�б�дівель�і�спор�д

�ом�нальної�власності�до�24�серпня�2015�ро-

���ви�онати�заходи�з�демонтаж���ом�ністич-

ної�символі�и,�в�азаної�в�п�н�ті�2�цьо&о�рішен-

ня.

4.3�Балансо�трим�вачам�б�дівель�і�спор�д

�ом�нальної�власності�до�31�березня�2016�ро-

���ви�онати�заходи�з�встановлення�державної

символі�и�У�раїни�замість�демонтованої��ом�-

ністичної�символі�и.

4.4.�Фінанс�вання�заходів�зі�встановлення

державної�символі�и�У�раїни�передбачити�в

бюджеті�м.�Києва�на�2016�рі�.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження списку народних засідателів 
Солом’янського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 568/1432 від 28 травня 2015 року
Відповідно до статей 57, 58, 59 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», положень Цивільного про&

цесуального кодексу України, враховуючи подання голови Солом’янського районного суду міста Києва від
24.04.2015 № 34088/1.6/15, протоколи засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотриман&
ня законності, правопорядку та боротьби з корупцією № 11/24 від 30.04.2015 та № 12/25 від 22.05.2015, Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�списо��народних�засідателів

Солом’янсь�о&о�районно&о�с�д��міста�Києва

з&ідно�з�додат�ом.

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

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�боротьби�з��ор�пцією.

Київський міський голова
В. Кличко

Список народних засідателів Солом’янського районого суду міста Києва

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.12.2014 № 537/537 «Про затвердження списку 
народних засідателів Подільського районного суду 

міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 569/1433 від 28 травня 2015 року

Відповідно до статті 59, частини четвертої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», стат&
тей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положень Цивільного процесуального
кодексу України, враховуючи подання голови Подільського районного суду міста Києва від 08.04.2015
№ 1/3875/2015, від 13.05.2015 № 1/3987/2015, протоколи засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією № 11/24 від 30.04.2015, № 12/25 від
22.05.2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 537/537�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів�По-

дільсь�о&о�районно&о�с�д��міста�Києва»:

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�1

«Б�тіна�Ганна�Сер&іївна»,

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�5

«Кап�стинсь�а�Мирослава�Миронівна»,

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�6

«Кедря�Людмила�Андріївна»,

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�7

«Коновальч���Наталія�Володимирівна»,

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�8

«Кравітз�Олена�Сер&іївна»,

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

10�«Лев�івсь�ий�Ми�ола�Володимирович»,

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

11�«Омельянен�о�Тетяна�Ма�симівна»,

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�14

«Саханч���Сер&ій�Михайлович»,

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�16

«Ш�ольний�Єв&ен�Васильович».

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

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�боротьби�з��ор�пцією.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про звернення депутатів Київської міської ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони

здоров’я України щодо внесення змін до законодавства
Рішення Київської міської ради № 465/1329 від 14 травня 2015 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Укра&
їни «Про столицю України — місто&герой Київ» та інших нормативно&правових актів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

11.�Ч�доч�іна�Олена�Опанасівна.

12.�Попов�Оле�сандр�Ми�олайович.

13.�К�зьмич�Галина�Василівна.

14.�Др�зь�Тетяна�Оле�сіївна.

15.�Дро&�ль�Ганна�Михайлівна.

16.�Свато��Алла�Степанівна.

17.�Мор&�н�Єв&ен�Дмитрович.

18.�Демчен�о�Лариса�Василівна.

19.�Ва�олю��Анатолій�Степанович.

20.�Сидора�Ві�тор�Ми�олайович.

21.�Ганзевич�Наталія�Іванівна.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�28.05.2015�ро���№568/1432

1.�Левчен�о�Людмила�Юріївна.

2.�П�ч�а�Юлія�Михайлівна.

3.�Лисиць�ий�Ми�ола�Ми�олайович.

4.�Петри��Анатолій�Володимирович.

5.�Уси��Лілія�Василівна.

6.�Оніщен�о�Дмитро�Ми�олайович.

7.�Гордієн�о�О�сана�Степанівна.

8.�Домбровсь�а�Ілона�Станіславівна.

9.�Сні&�р�Юлія�Василівна.

10.�Сльота�Інна�Ми�олаївна.
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28 листопада 2014 року № 1386 «Про передачу

нежилих приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва до сфери управління Оболонської районної

в місті Києві державної адміністрації»
Розпорядження № 124 від 18 лютого 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахову&
ючи звернення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 02 грудня 2014 року № 062/12/90&
10507, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо&о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�28�листопада�2014

ро���№ 1386�«Про�передач��нежилих�примі-

щень��ом�нальної�власності�територіальної

&ромади�міста�Києва�до�сфери��правління�Обо-

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

міністрації»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�3�розпорядження�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:�«3.�Оболонсь�ій�районній�в�місті�Ки-

єві�державній�адміністрації�здійснити�ор&ані-

заційно-правові�заходи�щодо�розміщення�в�не-

жилих�приміщеннях,�зазначених�в�п�н�ті�1�цьо-

&о�розпорядження,�позаш�ільно&о�навчально-

&о�за�лад���л�б��війсь�ово-патріотично&о�ви-

ховання�«Ш�ола�м�жності»�Оболонсь�о&о�райо-

н��м.�Києва».
Голова В. Кличко

1.�Направити�звернення�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради�до�Верховної�Ради�У�раїни,�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни,�Міністерства�охорони

здоров’я�У�раїни�з&ідно�з�додат�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�звернення�в�&а-

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

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

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

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

політи�и.
Київський міський голова 

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

14.05.2015�№ 465/1329

Звернення депутатів Київської міської ради до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо

внесення змін до законодавства
У�2011�році�на�ви�онання�За�он��У�раїни�«Про�порядо��проведення�реформ�вання�системи

охорони�здоров’я���Вінниць�ій,�Дніпропетровсь�ій,�Донець�ій�областях�та�місті�Києві»�в�столи-

ці�У�раїни�б�ло�визначено�основні�етапи�реалізації�пілотно&о�прое�т��та�розпочато�стр��т�рн�

реор&анізацію�за�ладів�охорони�здоров’я.

Метою�проведення�реформи���визначених�з&аданим�за�оном�пілотних�ре&іонах�б�ло�ство-

рення�на�базі�існ�ючої�мережі�за�ладів�охорони�здоров’я�системи�медично&о�обсл�&ов�вання,

стр��т�рованої�за�видами�медичної�допомо&и�шляхом�відо�ремлення�(або�об’єднання)�за�ла-

дів,�я�і�задовольняють�потреби�населення���первинній,�вторинній,�третинній�та�е�стреній�ме-

дичній�допомозі.�За�рез�льтатами�проведених�заходів,�зо�рема�в�місті�Києві,�збільшилась�до-

ст�пність�первинної�медичної�допомо&и,�а�та�ож�б�ли�створені�перед�мови�для�реформ�ван-

ня�вторинної�медичної�допомо&и.

Одна��зазначені�зміни�не�мали�істотно&о�вплив��на�систем��ор&анізації�та�ф�н�ціон�вання

стоматоло&ічної�допомо&и�населенню,�я�а�протя&ом�останніх�десятиріч�фа�тично�ф�н�ціон�є

я��о�рема�під&ал�зь�охорони�здоров’я,�що�відповідає�пра�тиці�більшості�європейсь�их��раїн�та

водночас�наб�ла�в�за&альній�системі�медичної�допомо&и�с�ттєвих�позитивних�особливостей�і

можливостей�щодо�&осподарювання,�застос�вання�новітніх�медичних�техноло&ій,�ви�ористан-

ня�наявних�фінансових�та��адрових�рес�рсів.�Це,�в�свою�чер&�,�свідчить�про�існ�вання�опти-

мальних�перед�мов�для�реформ�вання�стоматоло&ічної�сл�жби�на�за&альнодержавном��рівні.

Натомість�зазначені�напрацювання�пра�тично�не�застосов�ються�для�вдос�оналення�ор&ані-

заційно-правових�та�фінансово-е�ономічних�механізмів�роботи�стоматоло&ічної�сл�жби,�а�та�ож

не�мають�ефе�тивно&о�вплив��на�рез�льтати�діяльності�в�аспе�ті�по�ращення�рівня�стоматоло-

&ічної�захворюваності�населення,�я�ий�нині�перевищ�є�відповідний�по�азни�����раїнах�Європи

від�2,5�до�4�разів.�Крім�то&о,�прийняття�протя&ом�останніх�ро�ів�низ�и�нормативно-правових

а�тів�призвело�до�обмеження�можливостей�за��півлі��ом�нальними�за�ладами�охорони�здо-

ров’я�медичних�виробів�та�лі�арсь�их�засобів,�а�та�ож�розрах�н�ів�тарифів�при�наданні�стома-

толо&ічної�допомо&и,�що�пра�тично��неможливлює�надання�зазначених�посл�&�населенню�з&ід-

но�із�за�онодавством�та���відповідності�до�с�часних�стандартів�та��лінічних�прото�олів.

Врахов�ючи�зазначене,�а�та�ож�з�о&ляд��на�те,�що�ор&анізація�надання�медичної�допомо&и�фа-

хівцями�стоматоло&ічно&о�профілю�має�свої�особливості,�відмінні�від�надання�та�ої�допомо&и�фа-

хівцями�інших�лі�арсь�их�спеціальностей,�вважали�б�за�доцільне�під�час�під&отов�и�змін�до�чин-

но&о�за�онодавства���&ал�зі�охорони�здоров’я�врах�вати�доцільність�та�а�т�альність�визначен-

ня�стоматоло&ічної�допомо&и�о�ремим�видом�медичної�допомо&и�поряд�із�е�стреною,�первин-

ною,�вторинною�(спеціалізованою),�третинною�(висо�оспеціалізованою),�паліативною�медич-

ною�допомо&ою�та�медичною�реабілітацією.

Водночас�слід�за�важити,�що�визначення�стоматоло&ічної�допомо&и�о�ремим�видом�медич-

ної�допомо&и,�я�а�має�надаватись�на�первинном�,�вторинном��та�третинном��рівнях,�дозволить

впровадити���діяльність�стоматоло&ічної�сл�жби��правлінсь�і�та�&осподарсь�і�механізми���від-

повідності�до�європейсь�их�та�світових�засад,�створити�найбільш�оптимальн��стр��т�р��надан-

ня�стоматоло&ічної�допомо&и,�забезпечити�дост�пність�та�я�ість�стоматоло&ічної�допомо&и.

Просимо�Вашої�підтрим�и���вирішенні�пор�шено&о�питання�та�висловлюємо�&отовність�спів-

працювати���під&отовці�відповідних�за�онопрое�тів�та�підза�онних�нормативно-правових�а�тів.

Київський міський голова
В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

8�червня�2015�р.�за�№ 68/1179

Про внесення змін до Тарифів на теплову енергію, 
Тарифів на виробництво теплової енергії комунальному 
підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду 

«Житло&сервіс» та Тарифів на послуги з централізованого 
опалення і централізованого постачання гарячої води, 

що надаються комунальним підприємством з експлуатації 
і ремонту житлового фонду «Житло&сервіс» як виконавцем 

цих послуг
Розпорядження № 467 від 14 травня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово&комунальні послуги», постанов Кабінету Мі&
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово&комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван&
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії та тарифів на послуги з централізованого опа&
лення і централізованого постачання гарячої води, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�теплов��енер-

&ію��ом�нальном��підприємств��з�е�спл�ата-

ції�і�ремонт��житлово&о�фонд��«Житло-сервіс»,

встановлених�розпорядженням�ви�онавчо&о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�28�січня�2015

ро���№ 56,�зареєстрованих�в�Головном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�10�люто&о�2015�ро��

за�№ 19/1130,�ви�лавши�їх���новій�реда�ції,�що

додається.

2.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�виробництво

теплової�енер&ії��ом�нальном��підприємств��з

е�спл�атації�і�ремонт��житлово&о�фонд��«Жит-

ло-сервіс»,�встановлених�розпорядженням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�28

січня�2015�ро���№ 56,�зареєстрованих�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�10�лю-

то&о�2015�ро���за�№ 20/1131,�ви�лавши�їх��

новій�реда�ції,�що�додається.

3.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�посл�&и�з�цен-

тралізовано&о�опалення�і�централізовано&о�пос-

тачання�&арячої�води,�що�надаються��ом�наль-

ним�підприємством�з�е�спл�атації�і�ремонт�

житлово&о�фонд��«Житло-сервіс»�я��ви�онав-

цем�цих�посл�&,�встановлених�розпоряджен-

ням�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

28�січня�2015�ро���№ 56,�зареєстрованих�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�10�лю-

то&о�2015�ро���за�№ 23/1134,�ви�лавши�їх��

новій�реда�ції,�що�додається.

4.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо&о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

8�червня�2015�р.�за�№ 68/1179

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

28�січня�2015�ро���№ 56�

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

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

14�травня�2015�ро���№�467)

Тарифи на теплову енергію комунальному підприємству з експлуатації 
і ремонту житлового фонду «Житло&сервіс»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 497,36 596,83

2. Інші споживачі 1233,90 1480,68

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 468,47 562,16

2. Інші споживачі 1205,01 1446,01

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

8�червня�2015�р.�за�№ 69/1180

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

28�січня�2015�ро���№ 56�

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

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

14�травня�2015�ро���№�467)

Тарифи
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству 

з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло&сервіс»

Керівник апарату
В. Бондаренко

Керівник апарату
В. Бондаренко
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Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

8�червня�2015�р.�за�№ 70/1181

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

28�січня�2015�ро���№ 56�

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

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

14�травня�2015�ро���№�467)

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання
гарячоїводи, що надається комунальним підприємством з експлуатації 
і ремонту житлового фонду "Житло&сервіс" як виконавцем цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з ПДФ

1. Централізоване опалення у разі наявності
квартирного (на приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Гкал 605,77

інші споживачі 1 Гкал 1495,49

2. Централізоване постачання гарячої води за умови
підключення рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання

населення 1 куб. м 37,62

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної 
допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств

населення міста Києва з нагоди відзначення 
Дня Конституції України у 2015 році

Розпорядження № 530 від 4 червня 2015 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь&

кої ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу&
стріч киянам» на 2011&2015 роки» (в редакції рішення Київської міської ради від 04 березня 2015 року № 165/1030),
з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення міста Києва та з нагоди відзначення
Дня Конституції України у 2015 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�одноразов��адресн��соціальн��ма-

теріальн��допомо&��о�ремим��ате&оріям�соці-

ально�незахищених�верств�населення�міста�Ки-

єва�з�на&оди�відзначення�Дня�Констит�ції�У�ра-

їни���2015�році,�а�саме:

��розмірі�350�&рн:

сім’ям�осіб,�із�числа�жителів�міста�Києва,

смерть�я�их�пов’язана�з��частю���масових�а�-

ціях�&ромадсь�о&о�протест�,�що�відб�лися��

період�з�21�листопада�2013�ро���по�21�люто-

&о�2014�ро���(Небесна�Сотня);

особам,�із�числа�жителів�міста�Києва,�я�і�от-

римали�тяж�і�тілесні��ш�одження�під�час��час-

ті���масових�а�ціях�&ромадсь�о&о�протест�,�що

відб�лися���період�з�21�листопада�2013�ро��

по�21�люто&о�2014�ро��;

особам,�із�числа�жителів�міста�Києва,��час-

ни�ам�антитерористичної�операції;

сім’ям��иян,�я�і�за&ин�ли�під�час�проведен-

ня�антитерористичної�операції;

��розмірі�250�&рн:

одерж�вачам�пенсійної�виплати���зв’яз���з

втратою�&од�вальни�а�на�дітей-сиріт,�в�я�их

померли�або�за&ин�ли�обоє�бать�ів;

��розмірі�150�&рн:

інвалідам�І�&р�пи,�розмір�пенсійної�виплати

я�их�не�перевищ�є�розмір��двох�прожит�ових

мінім�мів�для�осіб,�я�і�втратили�працездатність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

&и�інвалідам�з�дитинства�та�дітям-інвалідам�від-

повідно�до�За�он��У�раїни�«Про�державн��со-

ціальн��допомо&��інвалідам�з�дитинства�та�ді-

тям-інвалідам»;

одерж�вачам�соціальної�пенсії�інвалідам�з

дитинства�та�дітям-інвалідам�відповідно�до�За-

�он��У�раїни�«Про�пенсійне�забезпечення»;

Праведни�ам�Бабино&о�Яр�;

жертвам�політичних�репресій�та�членам�їх�сі-

мей,�я�і�отрим�ють�підвищення�пенсій�відпо-

відно�до�п�н�т��«&»�статті�77�За�он��У�раїни

«Про�пенсійне�забезпечення»;

�часни�ам�народно&о�ополчення,�стат�с�я�им

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

стат�с�ветеранів�війни,�&арантії�їх�соціально&о

захист�»;

��розмірі�100�&рн:

непрацюючим�пенсіонерам,�розмір�пенсій-

ної�виплати�я�их�не�перевищ�є�розмір��двох

прожит�ових�мінім�мів�для�осіб,�я�і�втратили

працездатність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

&и�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�держав-

н��соціальн��допомо&��особам,�я�і�не�мають

права�на�пенсію�та�інвалідам»;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

&и�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�держав-

н��соціальн��допомо&��малозабезпеченим�сі-

м’ям»;

одерж�вачам��омпенсації�за�надання�соці-

альних�посл�&�відповідно�до�постанови�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�29��вітня�2004�ро��

№ 558�«Про�затвердження�Поряд���призна-

чення�і�виплати��омпенсації�фізичним�особам,

я�і�надають�соціальні�посл�&и»;

одерж�вачам��омпенсаційної�виплати�по�до-

&ляд��за�інвалідом�І�&р�пи�або�престарілим,

я�ий�дося&�80-річно&о�ві��,�відповідно�до�по-

станови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�26�лип-

ня�1996�ро���№ 832�«Про�підвищення�розмірів

державної�допомо&и�о�ремим��ате&оріям�&ро-

мадян»;

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити�за�рах�но���оштів,�перед-

бачених���бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі��на

ви�онання�місь�ої�цільової�про&рами�«Т�рбо-

та.�Наз�стріч��иянам»�на�2011-2015�ро�и»,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

17�люто&о�2011�ро���№ 19/5406�(в�реда�ції�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�березня

2015�ро���№ 165/1030),�надання�одноразової

адресної�соціальної�матеріальної�допомо&и�на

за&альн��с�м���оштів�39951,27�тис.�&рн�о�ре-

мим��ате&оріям�соціально�незахищених�верств

населення�міста�Києва,�зазначеним���п�н�ті�1

цьо&о�розпорядження.

2.2.�Виплат��одноразової�адресної�соціаль-

ної�матеріальної�допомо&и�о�ремим��ате&орі-

ям�соціально�незахищених�верств�населення

міста�Києва�з�на&оди�відзначення�Дня�Консти-

т�ції�У�раїни���2015�році�проводити:

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�ор&анах

праці�та�соціально&о�захист��населення�та�Пен-

сійно&о�фонд��У�раїни,�відповідно�до�Поряд��

виплати�пенсій�та�&рошової�допомо&и�за�з&о-

дою�пенсіонерів�та�одерж�вачів�допомо&и�че-

рез�їх�поточні�рах�н�и���бан�ах,�затверджено-

&о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від

30�серпня�1999�ро���№ 1596,�та�Інстр��ції�про

виплат��та�достав���пенсій,�соціальних�допо-

мо&�національним�оператором�поштово&о�зв’яз-

��,�затвердженої�на�азом�Міністерства�транс-

порт��та�зв’яз���У�раїни,�Міністерства�праці�та

соціальної�політи�и�У�раїни�від�28��вітня�2009

ро���№ 464/156,�постановою�правління�Пен-

сійно&о�фонд��У�раїни�від�28��вітня�2009�ро��

№ 14-1,�зареєстрованої�в�Міністерстві�юсти-

ції�У�раїни�2�липня�2009�ро���за�№592/16608;

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�Голов-

ном���правлінні�Пенсійно&о�фонд��У�раїни�в

м.�Києві,�пенсія�я�им�призначена�відповідно

до�За�он��У�раїни�«Про�пенсійне�забезпечен-

ня�осіб,�звільнених�з�війсь�ової�сл�жби,�та�де-

я�их�інших�осіб»�з&ідно�зі�спис�ами,�надани-

ми�Головним��правлінням�Пенсійно&о�фонд�

У�раїни�в�м.�Києві.

При�цьом��держателям�«Карт�и��иянина»

виплата�допомо&и�проводиться�шляхом�зара-

х�вання��оштів�на��арт�овий�рах�но��в�рам�ах

впровадження�прое�т��системи�«Карт�а��и-

янина».

3.�Під�час�надання�допомо&и�врахов�вати,

що�розмір�пенсійної�виплати�в�лючає:�розмір

основної�пенсії,�пенсію�за�особливі�засл�&и

перед�У�раїною,�а�та�ож�інші�надбав�и,�допла-

ти,�в�том��числі�доплати�інде�сації,�та�підвищен-

ня�з&ідно�в�за�онодавством�У�раїни.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріаль-

на�допомо&а,�я�а�не�б�ла�своєчасно�виплаче-

на�&ромадянин��через�незалежні�від�ньо&о�при-

чини,���разі�смерті�цих�&ромадян,�виплач�єть-

ся�членам�сім’ї�померло&о���поряд��,�перед-

баченом��для�виплати�пенсій���зв’яз���зі�смер-

тю�пенсіонера.

Врах�вати�те,�що�особам,�я�і�одночасно�на-

лежать�до�де�іль�ох��ате&орій,�надається�од-

на�допомо&а���більшом��розмірі.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріаль-

на�допомо&а�не�виплач�ється�особам,�я�і�пе-

реб�вають�на�повном��державном���триман-

ні.

4.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

печити�оприлюднення�цьо&о�розпорядження

в�засобах�масової�інформації.

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

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

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

�о&о�М.�Б.
Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника будівництва об’єктів 
від комунального підприємства 

«Дирекція реставраційно&відновлювальних робіт» 
у зв’язку з його ліквідацією

Розпорядження № 144 від 20 лютого 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської

міської ради від 04 вересня 2014 року № 57/57 «Про припинення комунального підприємства «Дирекція рес&
тавраційно&відновлювальних робіт» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) шляхом ліквідації» з метою оптимізації управлінських рішень у сфері управління буді&
вельною галуззю міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція

реставраційно-відновлювальних�робіт»�в��с-

тановленом��поряд���передати��ом�нально-

м��підприємств��з�питань�б�дівництва�житло-

вих�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�(далі —

КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»)�та��ом�нальном�

підприємств��з��тримання�та�е�спл�атації�жит-

лово&о�фонд��спеціально&о�призначення�«Спец-

житлофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»)

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�передачі,

прое�тно-�ошторисн�,�до&овірн�,�б�х&алтер-

сь���до��ментацію,�до��ментацію,�пов’язан�

з�проведенням�процед�р�за��півель,�облад-

нання�та�матеріали,�що�придбані�для��омпле�-

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

для�їх�здійснення,�відповідно�до�за�онодав-

ства�по�об’є�тах�з&ідно�з�додат�ом�1�та�додат-

�ом�2�відповідно.

2.�Департамент��б�дівництва�та�житлово&о

забезпечення�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої

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

міністрації)�разом�з�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»

та�КП�«Спецжитлофонд»�надати�в��становле-

ном��поряд���до�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

вестицій�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�пропозиції�до�Про&рам�е�ономічно&о�і�со-

ціально&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��та�на-

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

1�і�2�до�цьо&о�розпорядження.

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

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

но���встановленом��поряд���зарахов�ється�до

�ом�нальної�власності�територіальної�&ромади

міста�Києва.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�після�завершення�робіт�та�прийняття�об’-

є�тів�в�е�спл�атацію,�забезпечити�в��станов-

леном��поряд���зарах�вання�до��ом�нальної

власності�територіальної�&ромади�міста�Києва

об’є�тів,�зазначених���додат�ах�1�і�2�до�цьо&о

розпорядження.

5.�Затвердити�зміни�до�дея�их�розпоряджень

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�до-

даються.

6.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�05��вітня�2005

ро���№ 515�«Про�прое�т�вання�та�б�дівниц-

тво�об’є�та:�«Відб�дова�Храм��Стрітення�Гос-

подньо&о�на�розі�в�лиць�Стрітенсь�ої�та�Вели-

�ої�Житомирсь�ої���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва»�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�05�червня

2013�ро���№ 864),�та�і�зміни:

6.1.�П�н�т�2�розпорядження�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:

«2.�Замовни�ом�прое�т�вання�та�б�дівниц-

тва�об’є�та,�зазначено&о�в�п�н�ті�1�цьо&о�роз-

порядження,�визначити��ом�нальне�підприєм-

ство�з��тримання�та�е�спл�атації�житлово&о

фонд��спеціально&о�призначення�«Спецжит-

лофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»).».�

6.2.�В�п�н�ті�3�розпорядження�слова�«КП

«Дире�ція�реставраційно-відновлювальних�ро-

біт»�замінити�словами�«КП�«Спецжитлофонд».

6.3.�П�н�т�6�розпорядження�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:

«6.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�ро-

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

ня,�б�де�здійснюватись�відповідно�до�по�аз-

ни�ів,�передбачених�Про&рамою�е�ономічно-

&о�і�соціально&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�

та�наст�пні�ро�и.».

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�розпоря-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна

П.�Б.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

20.02.2015�р.�№�144

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�17�листопада�2009�ро���№ 1294�«Про�спор�дження�пам’ятни�а

Олені�Телізі�та�її�соратни�ам,�що�боролися�за�незалежність�У�раїни,�на�території�Меморіаль-

но&о��омпле�с��«Бабин�Яр»���м.�Києві»�та�і�зміни:



1.1.�У�п�н�ті�2�розпорядження�слова�«Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�реставраційно-

відновлювальних�робіт»�замінити�словами�«Ком�нальном��підприємств��з��тримання�та�е�спл�-

атації�житлово&о�фонд��спеціально&о�призначення�«Спецжитлофонд».

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

«3.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження,�б�-

де�здійснюватись�відповідно�до�по�азни�ів,�передбачених�Про&рамами�е�ономічно&о�і�соціаль-

но&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и.».

1.3.�П�н�т�4�розпорядження�ви�лючити.�У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�5�та�6�вважати�п�н�тами�4�та

5�відповідно.

1.4.�П�н�т�5�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�&олови�Київсь�ої

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

2.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�23�січня�2012�ро���№ 94�«Про�ре�онстр��цію�ТМ-4�від�ТЕЦ-5�на�діль-

ниці�від�Т.�«А»�(УС-1�між�ТК418�та�Пав.4ПЗ)�до�Т.�«В»�(в�районі�УП-36�та�Н.�О.�№ 25)�по�Заліз-

ничном��шосе�в�Печерсь�ом��районі»�та�і�зміни:

2.1.�У�п�н�ті�2�розпорядження�слова�«�ом�нальне�підприємство�«Дире�ція�реставраційно-від-

новлювальних�робіт»�замінити�словами�«�ом�нальне�підприємство�з��тримання�та�е�спл�атації

житлово&о�фонд��спеціально&о�призначення�«Спецжитлофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»).

2.2.�У�п�н�ті�3�розпорядження�слова�«Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�реставраційно-

відновлювальних�робіт»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)»�замінити�словами�«КП�«Спецжитлофонд».

2.3.�П�н�т�4�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження,�б�-

де�здійснюватись�відповідно�до�по�азни�ів,�передбачених�Про&рамами�е�ономічно&о�і�соціаль-

но&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и.».

2.4.�П�н�т�5�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�&олови�Київсь�ої

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

3.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�03��вітня�2012�ро���№ 534�«Про�реставрацію�та�ре�онстр��цію�з�при-

б�довою�до�ш�оли�«Ліцей�№ 100�«Поділ»�по�в�л.�По�ровсь�ій,�4/6»�та�і�зміни:

3.1.�П�н�т�1�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.�Здійснити�реставрацію�та�ре�онстр��цію�з�приб�довою�до�ш�оли�«Ліцей�№ 100�«Поділ»

по�в�л.�По�ровсь�ій,�4/6».

3.2.�П�н�т�2�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоін-

вестб�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»)�замовни�ом�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

&о�розпорядження.».

3.3.�У�п�н�ті�3�розпорядження�слова�«Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�реставраційно-

відновлювальних�робіт»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)»�замінити�словами�«КП�«Житлоінвестб�д-УКБ».

3.4.�П�н�т�4�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження,�б�-

де�здійснюватись�відповідно�до�по�азни�ів,�передбачених�Про&рамами�е�ономічно&о�і�соціаль-

но&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и.».

3.5.�П�н�т�5�розпорядження�ви�лючити.�У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�6�та�7�вважати�п�н�тами�5�та

6�відповідно.

3.6.�П�н�т�6�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«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.».

4.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�10��вітня�2012�ро���№ 583�«Про�реставрацію�Київсь�о&о�місь�о&о�б�-

дин����чителя�на�в�л.�Володимирсь�ій,�57���Шевчен�івсь�ом��районі»�та�і�зміни:

4.1.�У�п�н�ті�2�розпорядження�слова�«�ом�нальне�підприємство�«Дире�ція�реставраційно-від-

новлювальних�робіт»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)»�замінити�словами�«�ом�нальне�підприємство�з�питань�б�дівництва�житлових�б�-

дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�(далі�— КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»).�

4.2.�У�п�н�ті�3�розпорядження�слова�«Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�реставраційно-

відновлювальних�робіт»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)»�замінити�словами�«КП�«Житлоінвестб�д-УКБ».

4.3.�П�н�т�5�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження,�б�-

де�здійснюватись�відповідно�до�по�азни�ів,�передбачених�Про&рамами�е�ономічно&о�і�соціаль-

но&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и».

4.4.�П�н�т�6�розпорядження�ви�лючити.�У�зв’яз���з�цим�п�н�т�7�вважати�п�н�том�6.

4.5.�П�н�т�6�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«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.».

5.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�07�травня�2012�ро���№ 739�«Про�ре�онстр��цію�пішохідної�зони�від

пар���«Володимирсь�а�&ір�а»�до�Києво-Печерсь�ої�лаври»�та�і�зміни:

5.1.�У�п�н�ті�2�розпорядження�слова�«�ом�нальне�підприємство�«Дире�ція�реставраційно-від-

новлювальних�робіт»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)»�замінити�словами�«�ом�нальне�підприємство�з�питань�б�дівництва�житлових�б�-

дин�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»).».

5.2.�У�п�н�ті�3�розпорядження�слова�«Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�реставраційно-

відновлювальних�робіт»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)»�замінити�словами�«КП�«Житлоінвестб�д-УКБ».

5.3.�П�н�т�4�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження,�б�-

де�здійснюватись�відповідно�до�по�азни�ів,�передбачених�Про&рамами�е�ономічно&о�і�соціаль-

но&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и».

5.4.�П�н�т�5�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�&олови�Київсь�ої

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

6.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�12�&р�дня�2012�ро���№ 2236�«Про�б�дівництво�інженерних�спор�д�на

в�л.�Мельни�ова,�46���Шевчен�івсь�ом��районі�(на�території�спортивно&о��омпле�с��«Аван-

&ард»)»�та�і�зміни:

6.1.�У�п�н�ті�2�розпорядження�слова�«�ом�нальне�підприємство�«Дире�ція�реставраційно-від-

новлювальних�робіт»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-
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міністрації)�(далі —�КП�«Дире�ція�реставраційно-відновлювальних�робіт»)»�замінити�словами�«�о-

м�нальне�підприємство�з��тримання�та�е�спл�атації�житлово&о�фонд��спеціально&о�призна-

чення�«Спецжитлофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»).».

6.2.�У�п�н�ті�3�розпорядження�слова�«КП�«Дире�ція�реставраційно-відновлювальних�робіт»

замінити�словами�«КП�«Спецжитлофонд».

6.3.�У�п�н�ті�5�слова�«Головном���правлінню��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо&о

ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�замінити�словами

«Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

6.4.�П�н�т�6�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження,�б�-

де�здійснюватись�відповідно�до�по�азни�ів,�передбачених�Про&рамами�е�ономічно&о�і�соці-

ально&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и».

6.5.�П�н�т�7�розпорядження�ви�лючити.�У�зв’яз���з�цим�п�н�т�8�вважати�п�н�том�7.

6.6.�П�н�т�7�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�&олови�Київсь�ої

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

7.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�21�березня�2013�ро���№ 367�«Про�створення�Алеї�Воїнсь�ої�Сла-

ви�в�пар���Вічної�Слави���столиці�У�раїни —�місті-&ерої�Києві»�та�і�зміни:

7.1.�У�п�н�ті�2�розпорядження�слова�«�ом�нальне�підприємство�«Дире�ція�реставраційно-

відновлювальних�робіт»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�(далі —�КП�«Дире�ція�реставраційно-відновлювальних�робіт»).»�замінити�сло-

вами�«�ом�нальне�підприємство�з��тримання�та�е�спл�атації�житлово&о�фонд��спеціально&о

призначення�«Спецжитлофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»).».

7.2.�У�п�н�ті�3�розпорядження�слова�«КП�«Дире�ція�реставраційно-відновлювальних�робіт»

замінити�словами�«КП�«Спецжитлофонд».

7.3.�П�н�т�4�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження,�б�-

де�здійснюватись�відповідно�до�по�азни�ів,�передбачених�Про&рамами�е�ономічно&о�і�соці-

ально&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и».

8.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�29�березня�2013�ро���№ 407�«Про�б�дівництво��ом�нальних�інже-

нерних�мереж�з�подальшим�під�люченням�до�храм��Різдва�Пресвятої�Бо&ородиці�У�раїнсь�ої

православної�цер�ви�Мос�овсь�о&о�патріархат�»�та�і�зміни:

8.1.�У�п�н�ті�2�розпорядження�слова�«�ом�нальне�підприємство�«Дире�ція�реставраційно-

відновлювальних�робіт»�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�(далі —��ом�нальне�підприємство�«Дире�ція�реставраційно-відновлювальних

робіт»�замінити�словами�«�ом�нальне�підприємство�з��тримання�та�е�спл�атації�житлово&о

фонд��спеціально&о�призначення�«Спецжитлофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»).».

8.2.�У�п�н�ті�3�розпорядження�слова�«Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�реставраційно-

відновлювальних�робіт»�замінити�словами�«КП�«Спецжитлофонд».

8.3.�П�н�т�6�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження,�б�-

де�здійснюватись�відповідно�до�по�азни�ів,�передбачених�Про&рамами�е�ономічно&о�і�соці-

ально&о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��та�наст�пні�ро�и».

8.4.�П�н�т�7�розпорядження�ви�лючити.�У�зв’яз���з�цим�п�н�т�8�вважати�п�н�том�7.

8.5.�П�н�т�7�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо&о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�&олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.».
Керівник апарату

В. Бондаренко

Додато��1�

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

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

20.02.2015�р.�№�144

Перелік об’єктів, 
по яких функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують 

права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі,
проектно&кошторисна, договірна, бухгалтерська документація, 

документація, пов’язана з проведенням процедур закупівель, обладнання
та матеріали, що придбані для комплектації об’єктів, та інформація, 

яка є важливою для їх здійснення, передаються від комунального 
підприємства «Дирекція реставраційно&відновлювальних робіт» 

комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд&УКБ»

1.�Реставрація�та�ре�онстр��ція�з�приб�довою�до�ш�оли�«Ліцей�№ 100�«Поділ»�по�в�л.�По-

�ровсь�ій,�4/6.

2.�Ре�онстр��ція�пішохідної�зони�від�пар���«Володимирсь�а�&ір�а»�до�Києво-Печерсь�ої�Лаври.

3.�Реставрація�Київсь�о&о�місь�о&о�б�дин����чителя�на�в�л.�Володимирсь�ій,�57���Шевчен-

�івсь�ом��районі.
Керівник апарату

В. Бондаренко

Додато��2

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

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

20.02.2015�р.�№�144

Перелік об’єктів, по яких функції замовника, всі наявні документи, 
які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва 
на момент передачі, проектно&кошторисна, договірна, бухгалтерська 

документація, документація, пов’язана з проведенням процедур закупівель,
обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об’єктів,

та інформація, яка є важливою для їх здійснення, передаються 
від комунального підприємства «Дирекція реставраційно&

відновлювальних робіт» комунальному підприємству з утримання та 
експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»

1.�Створення�Алеї�Воїнсь�ої�Слави�в�пар���Вічної�Слави���столиці�У�раїни —�місті-&ерої�Ки-

єві.
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2.�Ре�онстр��ція�ТМ-4�від�ТЕЦ-5�на�дільниці�від�Т.�«А»�(УС-1�між�ТК418�та�Пав.�4П3)�до�Т.�«В»

(в�районі�УП-36�та�Н.�О.�№ 25)�по�Залізничном��шосе�в�Печерсь�ом��районі.

3.�Спор�дження�пам’ятни�а�Олені�Телізі�та�її�соратни�ам,�що�боролися�за�незалежністьУ�ра-

їни,�на�території�Меморіально&о��омпле�с��«Бабин�Яр»���м.�Києві.

4.�Відб�дова�Храм��Стрітення�Господньо&о�на�розі�в�лиць�Стрітенсь�ої�та�Вели�ої�Житомир-

сь�ої���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Б�дівництво�інженерних�спор�д�на�в�л.�Мельни�ова,�46���Шевчен�івсь�ом��районі�(на�те-

риторії�спортивно&о��омпле�с��«Аван&ард»).

6.�Б�дівництво��ом�нальних�інженерних�мереж�з�подальшим�під�люченням�до�храм��Різдва

Пресвятої�Бо&ородиці�У�раїнсь�ої�православної�цер�ви�Мос�овсь�о&о�патріархат�.
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про зміни у складі комісії з питань розміщення тимчасових 
споруд торговельного, побутового, соціально&культурного 

чи іншого призначення для здійснення підприємницької 
діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної

мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних 
закладів ресторанного господарства

Розпорядження № 125 від 18 лютого 2015 року
Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішен&

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

Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�питань

розміщення�тимчасових�спор�д�тор&овельно-

&о,�поб�тово&о,�соціально-��льт�рно&о�чи�ін-

шо&о�призначення�для�здійснення�підприєм-

ниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор&овельної�мережі,�майданчи�ів

для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�рес-

торанно&о�&осподарства,�затверджено&о�роз-

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

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

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

ви�лавши�йо&о���новій�реда�ції,�що�дадається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження акта приймання&передачі гуртожитку 
на вул. Бориспільській, З/З до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та сфери управління 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 128 від 18 лютого 2015 року
Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно&

сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо&
дарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», 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», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад&
міністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворення комісії виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в комуналь&
ну власність територіальної громади міста Києва» та від 15 жовтня 2014 року № 1152 «Про безоплатне прийнят&
тя гуртожитку від Державного підприємства «Київський державний завод «Буревісник» до комунальної влас&
ності територіальної громади міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі�&�р-

тожит���на�в�л.�Бориспільсь�ій,�3/3�до��ом�-

нальної�власності�територіальної�&ромади�міс-

та�Києва�та�сфери��правління�Дарниць�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�що

додається.

2.�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 зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва квартири за рішенням суду

Розпорядження № 129 від 18 лютого 2015 року
Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України

«Про столицю України — місто&герой Київ», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011
року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ки&
єва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури» та рішення Го&
лосіївського районного суду міста Києва від 22 вересня 2014 року у справі №7523/9023/14&ц, в межах функ&
цій органу місцевого самоврядування:

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

риторіальної�&ромади�міста�Києва��вартир�

№ 17�на�в�л.�Василь�івсь�ій,�42�та�передати�її

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

місті�Києві�державної�адміністрації.

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

жавній�адміністрації�вжити�заходів�щодо�реєс-

трації�права�власності�територіальної�&ромади

міста�Києва�на��вартир�,�зазначен����п�н�ті�1

цьо&о�розпорядження.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово&о

забезпечення�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�в��становленом��поряд-

���розподіл�та�передач���вартири,�зазначеної

��п�н�ті�1�цьо&о�розпорядження.

4.�Контрольт�за�ви�онанням�цьо&о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�&олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з&ідно�з

розподілом�обов’яз�ів

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до структури Департаменту культури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 145 від 20 лютого 2015 року

Затвердити�зміни�до�стр��т�ри�Департамент����льт�ри�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвердженої�розпорядженням�ви�онав-

чо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29�&р�дня�2012

ро���№ 2380,�ви�лавши�її�в�новій�реда�ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до складу комісії з питань встановлення
пам’ятних знаків в місті Києві, затвердженого розпорядженням

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28 квітня 2014 року № 516
Розпорядження № 142 від 20 лютого 2015 року

З метою забезпечення належної роботи комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві:

Унести�зміни�до�с�лад���омісії�з�питань�встановлення�пам’ятних�зна�ів�в�місті�Києві,�затвер-

джено&о�розпорядженням�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�28��вітня�2014�ро���№ 516,�ви�лавши�йо&о�в�новій�реда�ції,�що�додає-

ться.
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 майна товариства 

з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
Розпорядження № 141 від 20 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь&
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери&
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін&
фраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
(листи від 03 грудня 2014 року №№ 256/1, 256/2, від 16 грудня 2014 року № 261 та протокол загальних зборів
учасників від 12 листопада 2014 року), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних
мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної�&ромади�м.�Києва�та�пе-

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

м��а�ціонерном��товариств��«Київ&аз»�майно

товариства�з�обмеженою�відповідальністю

«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»�з&ідно�з�додат�ом�1,

в�межах�та�на��мовах,�визначених�До&овором

на�володіння�та��орист�вання�майном�терито-

ріальної�&ромади�міста�Києва,�я�ий���ладений

21��вітня�2006�ро���між�від�ритим�а�ціонер-

ним�товариством�«Київ&аз»�та�ви�онавчим�ор-

&аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією).

2.�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»

майно�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»�з&ідно�з�додат-

�ом�2,�в�межах�та�на��мовах,�визначених�У&о-

дою�щодо�реалізації�прое�т���правління�та�ре-

форм�вання�енер&етично&о��омпле�с��м.�Ки-

єва�від�27�вересня�2001�ро���(зі�змінами�та

доповненнями),�я�а���ладена�між�АК�«Київ-

енер&о»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією.

3.�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»�майно�товариства�з�об-

меженою�відповідальністю�«БУДЖИТЛОСТАН-

ДАРТ»�з&ідно�з�додат�ом�3,�в�межах�та�на��мо-

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

ління�від�ритом��а�ціонерном��товариств��«А�-

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�майна,�що

є��ом�нальною�власністю�територіальної�&ро-

мади�міста�Києва�від�20�листопада�2003�ро��

(зі�змінами�та�доповненнями),�я�а���ладена

між�ВАТ�«АК�«Київводо�анал»�та�Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією.

4.�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

майна,�зазначено&о���п�н�тах�1,�2,�З�ньо&о�роз-

порядження.

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

Додато��не�др���ється.��

Ознайомитися�з�ним�можна��

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Тимчасового розподілу обов’язків
між Київським міським головою, першим заступником голови

Київської міської державної адміністрації, заступниками 
голови Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 140 від 20 лютого 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто&ге&

рой Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810, та з метою приведення у відповідність до міграційно&
го законодавства України:

Затвердити�зміни�до�Тимчасово&о�розподі-

л��обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им�&оловою,

першим�заст�пни�ом�&олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�заст�пни�ами�&олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�затвер-

джено&о�розпорядженням�ви�онавчо&о�ор&а-

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

жавної�адміністрації)�від�03�вересня�2014�ро-

���№ 979,�що�додаються.
Голова В. Кличко

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю
України — місто&герой Київ», враховуючи розпорядження Київського міського голови від 13 лютого 2015 ро&
ку № 70 «Про затвердження змін до граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчо&
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та Положення про Департа&
мент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за&
тверджене розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад&
міністрації) від 29 листопада 2013 року № 2183:
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

20.02.2015�р.�№�140

Зміни
до Тимчасового розподілу обов’язків між Київським міським головою, 

першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, 
заступниками голови Київської міської державної адміністрації

У�п�н�ті�др��ом��Розділ��6:

У�абзаці�1�слова�«і�мі�рації»�ви�лючити.

У�абзаці�9�слова�«мі�раційної�політи�и»�ви�лючити.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора 
до реконструкції підземного пішохідного переходу на примиканні 

вул. Б. Хмельницького до вул. Хрещатик з влаштуванням додаткового входу
до Центрального універмагу

Розпорядження № 139 від 20 лютого 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок
проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна+
чення, незавершеного будівництва, інженерно+транспортної інфраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 квітня 2014 року № 474 «Про проведення інвестиційно+
го конкурсу із залучення інвестора до реконструкції підземного пішохідного переходу на примиканні вул. Б. Хмельницького до вул.
Хрещатик з влаштуванням додаткового входу до Центрального універмагу та внесення змін до розпорядження виконавчого орга+
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 травня 2012 року № 718 «Про затвердження перемож+
ця конкурсу по залученню інвестора до здійснення заходів з облаштування 47 пішохідних підземних переходів (Лот 2)», в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�переможцем��он��рс��із�зал�чення�ін-

вестора�до�ре�онстр��ції�підземно�о�пішохідно�о�пе-

реход��на�прими�анні�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о�до�в�л.

Хрещати��з�влашт�ванням�додат�ово�о�вход��до�Цен-

трально�о��ніверма���(прото�ол�постійно�діючої��он-

��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�ван-

ня�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�-

тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавер-

шено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфра-

стр��т�ри�міста�Києва�від�23��р�дня�2014�ро���№ 65/2014)

товариство�з�обмеженою�відповідальністю��«Столич-

ний�ЦУМ».

2.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

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

жавної�адміністрації)���ласти�відповідний�інвестицій-

ний�до�овір�з�переможцем��он��рс��та�замовни�ом�ре-

алізації�прое�т� —��ом�нальною��орпорацією�«Київ-

автодор».

3.�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

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх електромереж 

та обладнання товариства 
з обмеженою відповідальністю 

«Столичний комфорт»
Розпорядження № 137 від 20 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «Столичний комфорт» (листи від 16 грудня 2013 року № 282, від 10 лютого 2014 року № 22 та від 13 березня 2014
року № 61 та протокол загальних зборів учасників товариства від 22 жовтня 2014 року № 22+10/14), з метою надійного утримання та
якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�і�передати���воло-

діння�та��орист�вання�п�блічном��а�ціонерном��това-

риств��«Київенер�о»�зовнішні�еле�тромережі�та�облад-

нання�товариства�з�обмеженою�відповідальністю�«Сто-

личний��омфорт»�з�ідно�з�додат�ом�до�розпоряджен-

ня�в�межах�та�на��мовах,�визначених���одою�щодо�ре-

алізації�прое�т���правління�та�реформ�вання�енер�е-

тично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро��

(зі�змінами�та�доповненнями),���ладеною�між�АК�«Ки-

ївенер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�приймання —

передач��зовнішніх�еле�тромереж�та�обладнання,�за-

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

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,

òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðî-
ïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

Ñòàíîì íà 31.03.2015

1

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ-

Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"

(ì. Êè¿â, âóë. Ëóíà÷àðñüêîãî, 5,
òåë. 517-49-33)

1 ïîâåðõ ËÓÍÀ×ÀÐÑÜÊÎ-
ÃÎ ÂÓË., 5 3,00

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß
ÁÀÍÊÎÌÀÒÓ ÒÀ
ÏËÀÒ²ÆÍÎÃÎ
ÒÅÐÌ²ÍÀËÓ

2 ðîêè
364 äí³ 2005,00

Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) 

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:
1.Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèöòâà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

- ïîì³÷íèê êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — 2 ïîñàäè.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà:

- âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì
ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà (þðèñò, ìåíåäæåð);

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíø ÿê äâà ðîêè àáî ñòàæ ðîáîòè çà
ôàõîì ó ³íøèõ ñôåðàõ — íå ìåíø ÿê òðè ðîêè;

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;

- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ;

- àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³, âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü, âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³.

2. Þðèäè÷íå óïðàâë³ííÿ

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà:

- âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà;

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå ÿê äâà ðîêè àáî ñòàæ ðîáîòè çà
ôàõîì ó ³íøèõ ñôåðàõ — íå ìåíø ÿê òðè ðîêè;

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;

- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ;

- àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³, âèñîêà ïðàöåçäàòí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
âïðîäîâæ 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³, çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 36 (ê³ì. 308), òåë.: 202-75-31, 202-74-69.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè
Áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³-

ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà âóë. Äðàãîìàíîâà, 35 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà.

Ó ïðîåêò³ áóäóòü âðàõîâàí³ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïî-
æåæí³, ì³ñòîáóä³âåëüí³ é òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî ç ä³þ÷èìè
íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè
âèêîíàííÿ ÄÁÍ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîíè, â³ä-
íîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè.

Çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî
îòðèìàíîãî àêòó îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ áóäå â³äíîâëåíî çã³äíî ç äåí-
äðîïëàíîì. Íà âñ³õ åòàïàõ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîåêòí³ ð³øåííÿ
áóäóòü çä³éñíþâàòèñü ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîãàìè åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Çàìîâíèê: ÏÀÒ ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä"
Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ "Ïðîåêò³íäóñòð³ÿ"
Â³äãóêè òà ïîáàæàííÿ íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ âèõîäó ïóá-

ë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 4/6, òåë. 288-54-23.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 7, 288-50-25), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì
îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 49,6 êâ.ì ïåðøîãî ïîâåðõó çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç, 19, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó
îðåíäíî¿ ïëàòè 1 ãðí íà ð³ê. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³
âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

19.06.2015 îá 11.40 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó
ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî
çàñ³äàííÿ ¹35) â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/6805/15 çà ïîçîâîì
Á³ëîóñà Â. Â., Ìîãèëüíèöüêîãî Ì. Ñ., Ìîãèëüíèöüêî¿ O. A., Ãóðòîâà Î. Î.
äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà íå÷èííèì ç
ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.2015
¹ 58/923 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 242/5629 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â
³ çáîð³â â ì. Êèºâ³" â ÷àñòèí³ çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîäàòîê íà
íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â ì. Êèºâ³.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ,êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 207799 íà ³ì’ÿ Ìîçãîâîãî

Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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ÎÂÍÈ, íå äîçâîëÿéòå ñî-
á³ ïàí³áðàòñòâà, êîíòðî-
ëþéòå àãðåñèâí³ åìîö³¿,

ðåòåëüí³øå ï³äáèðàéòå ñëîâà, àáè
ïðàâèëüíî âèñëîâèòè âëàñíó äóì-
êó. Ðîá³òü ïðîïîçèö³¿ ï³ñëÿ äåòàëü-
íîãî îáì³ðêóâàííÿ.

ÒÅËÜÖ², âèçíà÷òåñÿ, ùî
âàì ïîòð³áíî äëÿ ïîâíî-
ãî ùàñòÿ (òóò òîòàëüíå «ïå-

ðåçàâàíòàæåííÿ» ç óñï³øíèìè ïåð-
ñïåêòèâàìè), à ïîò³ì ñïðÿìóéòå êî-
ëîñàëüíèé ïîòåíö³àë òóäè, äå ìîæ-
íà ðåàë³çóâàòè çàïîâ³òí³ çàäóìè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, çàâåðøóéòå
ðîçïî÷àò³ ñïðàâè, ï³äáè-
âàéòå ï³äñóìêè ì³ñÿöÿ.

Ñïðîáóéòå îñòàòî÷íî ðîç³áðàòèñÿ
ó âàæëèâèõ äëÿ âàñ ñòîñóíêàõ (ä³-
ëîâèõ, øëþáíèõ, äðóæí³õ), ðîçñòà-
âèâøè â íèõ ïðàâèëüí³ àêöåíòè.

ÐÀÊÈ,ïðî âëàñíå «Åãî» òèì-
÷àñîâî çàáóäüòå—íà ïåð-
øèé ïëàí âèñòóïàþòü ðà-

ö³îíàëüíå ìèñëåííÿ òà âèêîíàííÿ
âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü.Çàéìàé-
òåñÿ áëàãîä³éí³ñòþ,íå öóðàéòåñÿ ÷ó-
æèõ ïðîáëåì.ßêùî âàñ ïðîñÿòü äî-
ïîìîãòè — ðàäî éä³òü íàçóñòð³÷.

ËÅÂÈ, íàñòàâ äåíü ï³äáèò-
òÿ ï³äñóìê³â.Õîëîäíèé ðî-
çóì ³ çäîðîâèé ãëóçä íå äî-

çâîëÿòü ïåðåéòè ïðèïóñòèìèõ ìåæ,
íàðîáèòè äóðíîù³â,çðîáèòè â÷èíîê,
ùî çàâäàº øêîäè âëàñíèì ³íòåðå-
ñàì.Âè ÷óäîâî ïî÷óâàòèìåòåñÿ â òî-
âàðèñòâ³ ñïðàâæí³õ îäíîäóìö³â,äðó-
ç³â... Øâèäøå çà âñå, äåÿêèì ³ç âàñ
äîâåäåòüñÿ ç³éòè ç³ ñâîº¿ îðá³òè,îñ-
ê³ëüêè ñòîñóíêè ñåáå âè÷åðïàëè.

Ä²ÂÈ, ÷àñ ï³äâåñòè ðèñêó
ï³ä ìèíóëèìè äîñÿãíåí-
íÿìè òà ïîðàçêàìè òà, çðî-

áèâøè â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè, íàì³-
òèòè çàãàëüíèé ïëàí ïîäàëüøèõ
ä³é. Â ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ çàïóñêà-
ºòüñÿ ïðîöåñ «ìîäåðí³çàö³¿».

ÒÅÐÅÇÈ, ñòàâòå ïåðåä ñî-
áîþ ðîçóìí³, ðåàë³ñòè÷í³
ö³ë³, ïðàâèëüíî ïîçèö³î-

íóéòå ñåáå òàì, äå ñë³ä ãðàòè çà
ïðàâèëàìè ÷óæèõ ³äåîëîã³é — ³ óñ-
ï³õ íå çàáàðèòüñÿ. Âñå âäàñòüñÿ íà
ñëàâó. Ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè éòè-
ìå òî÷íî çà ñòâîðåíèì ñöåíàð³ºì,
äåìîíñòðàö³ÿ ïðîôåñ³éíèõ íàäáàíü
ïðîéäå «íà óðà», â ä³ëîâèõ íàâè÷-
êàõ òåæ áóäåòå íåçð³âíÿíí³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ²Â øòóðìóâàòèìå
øàëåíèé åêñòðèì. Âò³ì, áî-
ÿòèñÿ íåìàº ÷îãî, áî öå âà-

øà ð³äíà ñòèõ³ÿ,òîæ çáåð³ãàéòå õîëîä-
íîêðîâí³ñòü,ìèñë³òüëîã³÷íî—³ âàø æèò-
òºâèé êîðàáåëüí³õòî íå ïîòîïèòü.Ôîð-
òóíà ïîñì³õàºòüñÿ êàð’ºðèñòàì òà äîñ-
êîíàëèì ôàõ³âöÿì.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ðîçáèòîãî ãëå-
÷èêà íå ñêëå¿òè, òîìó ïî-
ñòàâòå ïîòðåáè òà ³íòåðå-

ñè ³íøèõ ëþäåé íà ï’ºäåñòàë, ñëî-
âî ïàðòíåð³â º äëÿ âàñ çàêîíîì.
ßêùî õî÷åòå ìàòè ïîðó÷ äîñòîé-
íèõ ñîþçíèê³â — ïîãîäüòåñÿ ç ¿õí³-
ìè âèìîãàìè òà ïðåòåíç³ÿìè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ÿêùî äîðîæè-
òå íèí³øí³ì êàð’ºðíèì ñòà-
òóñîì—íå ë³íóéòåñÿ,à çà-

ïðÿãàéòåñÿ ³ òÿãí³òü ñëóæáîâîãî âî-
çà,òóò ðîëü òðóäîâî¿ êîíÿêè ï³ä³éäå
³äåàëüíî.Ðàäî, ç ïðèòàìàííèì âàì
åíòóç³àçìîì,âèêîíóéòå äàí³ îá³öÿí-
êè,âçÿò³ ðàí³øå çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä
ëþäüìè, êîëåãàìè ïî ðîáîò³.

ÂÎÄÎË²¯, ó âàñ õèáíà ñà-
ìîîö³íêà, òîæ òåðì³íîâî
çðîá³òü «ðåâ³ç³þ» â àìóðíî-

ìó «òàëìóä³» — íàñòàâ ÷àñ «ïåðå-
ïðîãðàìóâàòè» öå áóòòÿ.Òóò ìàº áó-
òè ãàðÿ÷å ñåðöå é õîëîäíà ãîëîâà,
òîä³ ëþáîâí³ çàõîïëåííÿ íå ï³äóòü
«ó ï³ñîê».

ÐÈÁÀÌ â³äâåäåíî ðîëü àò-
ëàíòà, ùî òðèìàº íà ñîá³
äîìàøíº ñêëåï³ííÿ.ßêùî

â³ä ïñèõ³÷íîãî ïåðåâàíòàæåííÿ «çðè-
âàº äàõ»,âëàøòóéòå ãåíåðàëüíå ïðè-
áèðàííÿ,ïåðåñòàâòå ìåáë³,ïîâèêè-
äàéòå çàéâ³ ðå÷³, ÿê³ º àêóìóëÿòîðà-
ìè íåãàòèâíî¿ åíåðã³¿. Öå æ ñòîñóº-
òüñÿ ³ íàñòèðëèâèõ íåãàòèâíèõ äóìîê,
îáðàç, ùî îñ³ëè ìóëîì ó äóø³.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 740 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 67 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +25o

Àòì. òèñê: 741 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 57 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 742 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 62 %

ãîðîñêîï

16 ÷åðâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 16 ÷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 41664
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ÆÎÄÅÍ ÷ëåí Ðàäè Áåçïåêè ÎÎÍ íå â³ðèòü ñëîâàì
ïîñò³éíîãî ïðåäñòàâíèêà Ðîñ³¿ â ö³é îðãàí³çàö³¿
Â³òàë³þ ×óðê³íó. Ïðî öå â ³íòåðâ’þ òåëåêàíàëó
«1+1» ðîçïîâ³ëà ïîñîë ÑØÀ â ÎÎÍ Ñàìàíòà Ïàóåð,
ïåðåäàº Åñïðåñî. TV. «Óêðà¿íö³ çàñìó÷åí³ òèì, ùî
âîíè ÷óþòü â³ä ðîñ³éñüêîãî ïîñëà, àëå ìîæó çà-
ïåâíèòè, ùî â Ðàä³ Áåçïåêè í³õòî éîìó íå â³ðèòü»,—
ñêàçàëà Ïàóåð. Âîíà ïîñêàðæèëàñÿ, ùî äîêëàäàº
âåëèêèõ çóñèëü, àáè òðèìàòè ñåáå â ðóêàõ ï³ä ÷àñ
âèñòóï³â ×óðê³íà. «Ìåí³ ïîòð³áíî äîêëàäàòè çó-
ñèëü, ùîá äèñöèïë³íóâàòè ñåáå, çîñåðåäèòèñÿ íà
òîìó, ùî âàæëèâî, ïðîôåñ³éíî äîêóìåíòóâàòè çëî-
âæèâàííÿ, àêòè àãðåñ³¿, òåõí³êó, ùî ïåðåòèíàº êîð-
äîí, ³ íàçèâàòè ôàêòè, ÿê³ ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå»,—
çàçíà÷èëà âîíà �

Ïîñòïðåäó ÑØÀ â ÎÎÍ âàæêî «òðèìàòè ñåáå
â ðóêàõ» ï³ä ÷àñ âèñòóï³â ×óðê³íà

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1925 — ó ì³ñò³ Ãóðçóô â Êðèìó á³-
ëÿ ï³äí³ææÿ ãîðè Àþ-Äàã íà ×îðíî-
ìîðñüêîìó óçáåðåææ³ äèòÿ÷èé òà-
á³ð-ñàíàòîð³é «Àðòåê» â³äêðèâ ñâîþ
ïåðøó çì³íó.
1977 — Ëåîí³ä ²ëë³÷ Áðåæíºâ, ïåð-
øèé ñåêðåòàð Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
ÑÐÑÐ (ç 1964 ð.), îáðàíèé Ãîëîâîþ
ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ,âïåð-
øå â ÐàäÿíñüêîìóÑîþç³ ñóì³ñòèâøè
âèùèé ïàðò³éíèé ³ äåðæàâíèé ïîñòè.

Ó1976 ðîö³ Áðåæíºâ ñòàâ äðóãèì ï³ñ-
ëÿ Éîñèôà Ñòàë³íà ïàðò³éíèì ë³äå-
ðîì ó â³éñüêîâîìó ÷èí³ ìàðøàëà.
1981 — ïèñüìåííèêà Âîëîäèìèðà
Âîéíîâè÷à çà ä³¿, ùî ïðèíèæóþòü
çâàííÿ ãðîìàäÿíèíà ÑÐÑÐ,ïîçáàâ-
ëåíî ãðîìàäÿíñòâà.
2000 —àìåðèêàíñüêèé Ñåíàò ïðèé-
íÿâ çàêîí ïðî âèçíàííÿ ä³éñíèìè
åëåêòðîííèõ ï³äïèñ³â íà îíëàéíî-
âèõ êîíòðàêòàõ.
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