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Äðóãå äèõàííÿ
àâòîáóñ³â
� Â «Êè¿âïàñòðàíñ³» ñòàðó ðæàâó òåõí³êó ïåðåòâîðþþòü íà íîâó

ÏÎÁÈÒÅ ëîáîâå ñêëî, ïðîãíèâ-
øèé äâèãóí, ïðîáèò³ êîëåñà, ðæà-
âèé ñàëîí — òàê âèãëÿäàþòü ñòà-
ð³ àâòîáóñè íà ñïåö³àë³çîâàí³é
ÑÒÎ «Êè¿âïàñòðàíñó». Ö³ ìàøèíè
äàâíî áóëè ñïèñàí³, à äåòàë³ ïî-
ñòóïîâî ðîçêðàäàëèñÿ ³ ïðîäàâà-
ëèñÿ íà ÷îðíîìó ðèíêó. Îäíàê ç
ïðèõîäîì íîâîãî êåð³âíèöòâà «Êè-
¿âïàñòðàíñó» öåé áåçëàä ïðèïè-
íèâñÿ. Òåïåð êîæíèé àâòîáóñ ðå-
ìîíòóºòüñÿ ç íóëÿ. «ÑÒÎ ïðàöþº
óæå äâà ì³ñÿö³, à ðàí³øå òóò áóâ

åêñïåðèìåíòàëüíèé öåõ «Êè¿â-
ïàñòðàíñó», äå ôàõ³âö³ ðåìîíòó-
âàëè òðàìâà¿, òðîëåéáóñè. Òà êî-
ëè ïî÷àëàñÿ ðåîðãàí³çàö³ÿ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ìè çíà÷-
íî îïòèì³çóâàëè éîãî ðîáîòó. Íà
ïðîòÿç³ öüîãî ðîêó òóò çä³éñíþ-
ºòüñÿ ïîãëèáëåíèé ðåìîíò òðî-
ëåéáóñ³â òà àâòîáóñ³â. Çà ì³ñÿöü
ìè âèïóñêàºìî íà ìàðøðóòè áëèçü-
êî 10-òè ìàøèí. Êîæíà ç íèõ ïðî-
õîäèòü ä³àãíîñòèêó ³ ò³ëüêè ïîò³ì
îòðèìóº äîçâ³ë äëÿ âè¿çäó íà ìàðø-

ðóò»,— ðîçïîâ³â ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» Ñåðã³é
Ìàéçåëü.

Ïîáà÷èòè, ÿê ïîâåðòàþòü äî
æèòòÿ ñòàð³ ñïèñàí³ àâòîáóñè, ïðè-
¿õàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ. Â³í áóâ âðà-
æåíèé òèì, íàñê³ëüêè ÿê³ñíî ïðà-
öþþòü áðèãàäè ðåìîíòíèê³â. «Çà-
âäÿêè ä³ÿëüíîñò³ ÑÒÎ, êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âïàñòðàíñ»
ñóòòºâî åêîíîìèòü êîøòè. Çàçíà-
÷èìî, ùî âàðò³ñòü ïðîâåäåíîãî
ðåìîíòó îäí³º¿ îäèíèö³ ðóõîìî-
ãî ñêëàäó ñòàíîâèòü 250 000 ãðí.
Çà âèêîíàííÿ æ ïîä³áíî¿ ðîáîòè
â ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ äîâåäåòüñÿ
çàïëàòèòè âæå ìàéæå 750 000 ãðí.
Çîêðåìà á³ëüø³ñòü ðåìîíòíèõ
çàõîä³â òóò ñòàëè çä³éñíþâàòè ñà-
ìîòóæêè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â
ÑÒÎ»,— çàçíà÷èâ ²ãîð Í³êîíîâ.
Êð³ì òîãî, ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ çàóâàæèâ, ùî çàâäÿ-
êè ñïåö³àë³çîâàí³é ñòàíö³¿ òåõ-
í³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ äëÿ ëþ-
äåé ³ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè ñòâîðèëè ñïåö³àëüíå òàêñ³ ç
àâòîìàòè÷íèìè ï³äéîìíèêàìè.
Öå áóäå áåçêîøòîâíèé òðàíñïîðò,
ÿêèé ïåðåâîçèòèìå ïàñàæèð³â íà-

ñàìïåðåä çàçíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿ ïî
ì³ñòó. Îêð³ì òîãî, 5 â³äðåìîíòî-
âàíèõ àâòîáóñ³â íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì âèéäóòü íà 101-é ìàðøðóò,
ÿêèé îáñëóãîâóº ìåøêàí³â æèò-
ëîâîãî ìàñèâó Òðîºùèíà. Àäæå
â³äíåäàâíà çàïëàíîâàíî çìåí-
øåííÿ ³íòåðâàëó ðóõó àâòîáóñ³â
òà çì³íó ñõåìè ðóõó íà âóë. Ìè-
ëîñëàâñüê³é (òóò áóäå çàáåçïå÷å-
íî ðóõ â îáèäâà íàïðÿìêè — íà
âóë. Ìèëîñëàâñüêó òà Çàêðåâñüêî-
ãî). Äëÿ ðåìîíòó îäíîãî àâòîáó-
ñà ïîòð³áíî ÷èìàëî ÷àñó. Ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ ÑÒÎ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»
ìîæå â³äðåìîíòóâàòè 10 áóñ³â.
«Ìàøèíè ïðèõîäÿòü äî íàñ íå â
íàéêðàùîìó âèãëÿä³. Âñ³ âîíè ïî-
áèò³, ðæàâ³ òà â³ä’¿çäèëè ðîê³â 10-
15. Ìè ôàêòè÷íî ç ãíèëîãî àâòî-
áóñà ðîáèìî íîâèé. Ì³íÿºìî êó-
çîâ, âíóòð³øíþ ÷àñòèíó, óêð³ï-
ëÿºìî ñàëîí. Ï³ñëÿ öüîãî âèäà-
ºìî ñïåö³àëüíèé àêò ïðî òå, ùî
äàíèé àâòîáóñ òåõí³÷íî ñïðàâ-
íèé»,— çàçíà÷èâ äèðåêòîð ñòàí-
ö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
«Êè¿âïàñòðàíñó» Ïàâëî Êèðèëþê.
Çàãàëîì äî ê³íöÿ ðîêó
ï³äïðèºìñòâî  â³äðåìîíòóº 80 ñòà-
ðèõ àâòîáóñ³â. Ãàðàíò³ÿ ¿õ åêñïëó-
àòàö³¿ ñòàíîâèòü 5 ðîê³â �

Âñ³ ðîáîòè ç îíîâëåííÿ àâòîáóñ³â êè¿âïàñòðàíñ³âö³
ïðîâîäÿòü íà ñïåö³àë³çîâàí³é ñòàíö³¿ ï³äïðèºì-
ñòâà. Òóò âæèâàí³é òåõí³ö³ ì³íÿþòü êóçîâ, âíóòð³ø-
íþ ÷àñòèíó, óêð³ïëþþòü ñàëîí. Îáõîäèòüñÿ öå ï³ä-
ïðèºìñòâó âòðè÷³ äåøåâøå, í³æ ðåìîíòóâàòè
ìàøèíè â ³íøèõ ì³ñòàõ. Äî ê³íöÿ ðîêó «Êè¿âïàñ-
òðàíñ» ïëàíóº â³äðîäèòè 80 ñòàðèõ àâòîáóñ³â. Äíÿ-
ìè äî âèðîáíè÷îãî öåõó ç â³çèòîì çàâ³òàâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ. Â³í áóâ âðà-
æåíèé òèì, ÿê áðèãàäà ðåìîíòíèê³â ñòàðèé áðóõò
ïåðåòâîðþº íà ìàéæå íîâèé àâòîáóñ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ ïåðåâ³ðèâ, ÿê òðèâàº ðåìîíò ñòàðèõ àâòîáóñ³â â öåõó ñïåö³àë³çîâàíî¿ ÑÒÎ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»
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Ëàâè ç ï³ä³ãð³âîì

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿â-

ñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñå-

ðåäîâèùà» ïîâ³äîìèâ,ùî ó ì³ñò³ â³ä-

òåïåð ìîæíà âñòàíîâëþâàòè íîâ³òí³

ëàâêè ç ï³äçàðÿäêîþ íà ñîíÿ÷íèõ

áàòàðåÿõ. Âîíè ñòàíóòü äîñòóïí³ â

ðàìêàõ ïðîãðàìè «²ìåíí³ ³íâåñòè-

ö³¿»: ¿õ ìîæíà áóäå ïîäàðóâàòè ì³ñ-

òó àáî âñòàíîâèòè á³ëÿ ñâîãî îô³ñó

òà îòðèìàòè ³ìåííó òàáëè÷êó.

Öÿ ëàâêà ç ñîíÿ÷íîþ áàòàðåºþ

ìîæå ïåðåòâîðèòè ìàëüîâíè÷èé êó-

òî÷îê ñòîëèö³ íà ðîáî÷å ì³ñöå,òâîð-

÷ó ìàéñòåðíþ àáî ì³ñöå ñï³ëêóâàí-

íÿ. Ëàâêè âèãîòîâëÿòèìóòü ç ìåòàëó

òà äóáó, âîíè ðîçðîáëåí³ â ëàêîí³÷-

íîìó òà ñòèëüíîìó äèçàéí³.

Ïîïåðåäíÿ âàðò³ñòü òàêî¿ ëàâêè

òà ¿¿ âñòàíîâëåííÿ ç ³ìåííîþ òàá-

ëè÷êîþ — 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ï³ä ÷àñ ã³äðàâë³÷íèõ
âèïðîáóâàíü
ë³êâ³äîâàíî 
1 300 àâàð³é

Ó ñòîëèö³ çàâåðøåíî ïðîöåñ ã³äðàâ-

ë³÷íèõ âèïðîáóâàíü, ÿê³ áóëî ðîçïî-

÷àòî 15 êâ³òíÿ â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè

ì³ñòà äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Çà

öåé ÷àñ ïðîòåñòîâàíî 56 òåïëîìàã³ñ-

òðàëåé, íà ÿêèõ ë³êâ³äîâàíî ìàéæå

1 300 àâàð³é, ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Íàãàäàéìî, ùî àâàð³¿ íà òåïëî-

ìåðåæàõ ïîâèíí³ áóòè ë³êâ³äîâàí³

çà òðè äí³. Òîìó ì³ñüêà âëàäà ïðî-

ñèòü êèÿí çâåðòàòèñÿ íà ãàðÿ÷³ òåëå-

ôîíí³ ë³í³¿ (1551, 1557) òà ïîâ³äîì-

ëÿòè ïðî á³ëüø òðèâàë³ ïåðåðâè ó

ïîñòà÷àíí³ ïîñëóãè.

«Íîâèé 2016 ð³ê 
ì³æ äâîìà 
äçâ³íèöÿìè»

Êè¿âñüê³ àðõ³òåêòîðè òà êîìàíäà ïðî-

åêòó Folk Ukraine ïðåçåíòóâàëè àð-

õ³òåêòóðíèé ïðîåêò «Íîâèé 2016 ð³ê

ì³æ äâîìà äçâ³íèöÿìè», ÿêèé ðîç-

ðîáëÿëè ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â.

ßê íàãîëîøóþòü ïðåäñòàâíèêè

ïðîåêòó Folk Ukraine, çà ðåçóëüòàòà-

ìè ïðîâåäåíîãî êîíêóðñó îáðàíî

íàéö³êàâ³ø³, ö³ë³ñí³ø³ òà çáàëàíñî-

âàí³ø³ àðõ³òåêòóðí³ ð³øåííÿ, êîòð³

íàéá³ëüø ïîâíî â³äïîâ³äàþòü òåõ-

í³÷íîìó çàâäàííþ ïðîåêòó.

Çàçíà÷èìî, ùî ñâÿòêóâàòèìóòü

Íîâèé ð³ê, îêð³ì Ñîô³éñüêî¿ ïëîù³,

ùå íà äâîõ äîäàòêîâèõ ëîêàö³ÿõ: Âî-

ëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³ òà Ìèõàé-

ë³âñüê³é ïëîù³.Òîìó ó æîâòí³ íà îô³-

ö³éíîìó ñàéò³ ïðîåêòó Folk Ukraine

ñòàðòóº ³íòåðàêòèâíà ãðà, ÿêà íàäàñòü

ìîæëèâ³ñòü â ³ãðîâ³é ôîðì³ äîïîâ-

íèòè îñíîâíèé ñòèëü çàãàëüíîãî ïðî-

åêòó «Íîâèé 2016 ð³ê ì³æ äâîìà äçâ³-

íèöÿìè», îáðàâøè äðóç³â Ñâÿòîãî

Ìèêîëàÿ, ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä, àòðàê-

ö³îíè òà ³íøå.

Äî ñëîâà,îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ «Íî-

âîãî 2016 ðîêó ì³æ äâîìà äçâ³íèöÿ-

ìè» â³äáóäåòüñÿ 19 ãðóäíÿ.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

213. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо невиконання Департаментом земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) покладених на нього обов'язків

214. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Печерської районної в м. Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О.  
Щодо здійснення заходів з благоустрою прибудинкової території
буд. № 285а на бульв. Лесі Українки

215. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо відновлення руху маршрутного таксі № 527

216. ГАННОХА  Богдан Ігорович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо демонтажу тимчасової споруди № 10327 на вул. Бальзака, 60
у Деснянському районі

217. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації  Кличку В. В.  В. о. начальника Державної фінансової
інспекції в м. Києві  Єфіменку С. М.  
Щодо здійснення комплексної перевірки фінансово5господарської
діяльності КО "Київзеленбуд" з оприлюдненням результатів
діяльності на офіційному сайті КМДА

218. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо перевірки законності розміщення рекламної вивіски на
будинку, що знаходиться на вул. Вадима Гетьмана, 46, та виконання
неналежним чином своїх обов'язків деякими співробітниками
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

219. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації  Кличку В. В.  Голові правління банку "Хрещатик"
Гриджуку Д. М.  
Щодо збільшення статутного капіталу банку на 1,5 млрд. грн за
рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення акцій
банку

220. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації  Кличку В. В.  Першому заступнику прокурора м. Києва
Валендюку О. С.  
Щодо припинення незаконного будівництва житлового кварталу
забудовником ЖК "Сосновий бір" у кварталі вулиць Олевської,
Клавдієвської, Бахмацької у Святошинському районі та притягнення
до відповідальності винних осіб

221. ГОЛОВНЯ  Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо перешкоджання у діяльності позашкільного навчального
закладу

222. ГОЛОВНЯ  Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації  Кличку В. В.  Начальнику Голосіївського РУ ГУ МВС
України в м. Києві  Бурденюку В. М.  Прокурору Голосіївського
району м. Києва  Мілевському А. П.  Директору КП "Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району
м. Києва"  Вегері В. О.  
Щодо звернення голови ОСН "Будинковий комітет Вулиця Горького,
235б" Аскоченського Ю. Б.

223. ГОНЧАРОВ  Володимир
Валентинович

Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо фінансування та будівництва ліцею "Інтелект"

224. ГОНЧАРОВ  Володимир
Валентинович

Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо розгляду звернення громадянки Степаненко О. Д.

225. ГОНЧАРОВ  Володимир
Валентинович

Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо розгляду звернення громадянки Пустовалової О. І.

226. ГОНЧАРОВ  Володимир
Валентинович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)  Козловському О. В.  
Щодо встановлення світлофорного об'єкта

227. ГОНЧАРОВ  Володимир
Валентинович

Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо з'ясування законності перепланування та користування
приміщенням загального користування

228. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо будівництва житлового будинку на вул. Єреванській, 185а у
Солом'янському районі

229. ГОРДОН Дмитро Ілліч Директору Департаменту житлово5комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)  Новицькому Д. Ю.  
Щодо встановлення лічильників на опалення в буд. № 57/59 на вул.
Почайнинській у Подільському районі

230. ГОРДОН Дмитро Ілліч Директору Департаменту житлово5комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)  Новицькому Д. Ю.  
Щодо неналежного утримання будинку № 245а на вул. Фрунзе у
Подільському районі

231. ГОРДОН Дмитро Ілліч Директору Департаменту житлово5комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)  Новицькому Д. Ю.  
Щодо вирішення комунальних та побутових питань мешканців буд.
№ 4 на вул. Терьохіна у Подільському районі

232. ГОРДОН Дмитро Ілліч Т. в. о. голови Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації  Мондріївському В. М.  
Щодо порушення житлових прав родини Данюк С. М.

233. ГОРДОН Дмитро Ілліч Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо ситуації, яка склалася в буд. № 6 на вул. Введенській у
Подільському районі

234. ГОРДОН Дмитро Ілліч Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Рябікіну П. Б.  
Щодо незаконного будівництва на перетині вул. Набережно5
Хрещатицької та вул. Нижній Вал у Подільському районі

235. ГОРДОН Дмитро Ілліч Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Рябікіну П. Б.  
Щодо порушення вимог земельного та містобудівного
законодавства на території зони відпочинку "Золота" у парку
культури та відпочинку "Гідропарк"

236. ГОРДОН Дмитро Ілліч Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Ніконову І. В.  
Щодо підготовки школи5інтернату № 19 до нового 2015 5 2016
навчального року

237. ГОРДОН Дмитро Ілліч Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо надання всебічної допомоги мешканцям мікрорайону
радгосп "Пуща5Водиця" у вирішенні життєво необхідних питань

238. ГРЕСЬ  Марк Вікторович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо ремонту асфальтового покриття біля буд. № 9 на вул.
Довнар5Запольського

239. ГРЕСЬ  Марк Вікторович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  
Щодо ремонту під'їздів у буд. № 325б на вул. Малиновського

240. ГРЕСЬ  Марк Вікторович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  
Щодо встановлення біотуалетів на ринку біля метро "Дарниця"

241. ГРЕСЬ  Марк Вікторович Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Крикунову Ю. В.  
Щодо ліквідації Міжобласної спеціалізованої середньої
загальноосвітньої школи для сліпих і слабозорих

242. ГРЕСЬ  Марк Вікторович Директору Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)  Кузьменку М. А.  
Щодо незаконного вилучення пересувних дитячих атракціонів, які
знаходяться на Оболонській набережній

243. ГРЕСЬ  Марк Вікторович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо демонтажу МАФів та об'єктів пересувної торгівлі

244. ГРЕСЬ  Марк Вікторович Начальнику ГУ МВС України в м. Києві  Терещуку О. Д.  
Щодо звернення громадянки Шатрової Діани Іванівни

245. ГУЛЕЙ  Ярослав Танасійович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо присвоєння центральній бібліотеці № 141 у Деснянському
районі імені П. Загребельного

246. ГУЛЕЙ  Ярослав Танасійович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо збільшення кількості одиниць рухомого складу автобусного
маршруту № 101

247. ГУЛЕЙ  Ярослав Танасійович Голові правління Національного байку України  Гонтарєвій В. О.
Щодо правомірності дій ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"

248. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо заходів усунення залишків хімічного виробництва на
території заводу "Радикал"

249. ДВОРНІКОВ  Віктор Металович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо вирішення житлового питання сім'ї Деркачів

250. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові  Кличку В. В.  Голові Печерської
районної в м. Києві державної адміністрації  Мартинчуку С. О.
Щодо належного надання житлово5комунальних послуг мешканцям
буд. № 6 на вул. Печерський узвіз у Печерському районі

251. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові  Кличку В. В.  Директору Департаменту
житлово5комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Новицькому Д. Ю.  Голові Печерської районної в м. Києві державної
адміністрації  Мартинчуку С. О.  
Щодо ліквідації наслідків пожежі у буд. № 6 на вул. Печерський
узвіз у Печерському районі

252. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Голові Печерської районної в м. Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О.  
Щодо створення ревізійної комісії та проведення обстеження буд.
№ 6 на вул. Кловський узвіз у Печерському районі

253. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові  Кличку В. В.  Голові Печерської
районної в м. Києві державної адміністрації  Мартинчуку С. О.
Щодо термінового демонтажу конструкції літнього майданчика
ресторану "Портер" на вул. Мазепи, 3 у Печерському районі

254. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові  Кличку В. В.  Голові Печерської
районної в м. Києві державної адміністрації  Мартинчуку С. О.
Щодо встановлення пішохідного переходу та "лежачих
поліцейських" напроти арки буд. № 12 на вул. Панаса Мирного у
Печерському районі

255. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові  Кличку В. В.  Першому заступнику
прокурора міста Києва  Валендюку О. С. 
Щодо повернення кінотеатру "Зоряний" у власність територіальної
громади міста Києва

256. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові  Кличку В. В.  Голові Печерської
районної у м. Києві державної адміністрації  Мартинчуку С. О.
Щодо ремонту під'їзду № 5 буд. № 9 на вул. Грушевського у
Печерському районі

257. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові  Кличку В. В.  Голові Печерської
районної в м. Києві державної адміністрації  Мартинчуку С. О.
Голові Державної санітарно5епідеміологічної служби у м. Києві
Рубану О. Н.  
Щодо розміщення хостелу у квартирах № 122 та № 115 буд. № 6 на
вул. Лаврській у Печерському районі

258. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Голові Печерської районної в м. Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О.  
Щодо скарги по встановленню кондиціонера на буд. № 3, кв. 142 на
вул. Аістова у Печерському районі

259. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові  Кличку В. В.  Голові Печерської
районної в м. Києві державної адміністрації  Мартинчуку С. О.
Керуючому справами Національної академії наук України
Сидоренко М. В.  
Щодо належного утримання буд. № 3 на вул. Леоніда
Первомайського у Печерському районі

260. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові  Кличку В. В.  Голові Печерської
районної в м. Києві державної адміністрації  Мартинчуку С. О.
Голові Державної санітарно5епідеміологічної служби у м. Києві
Рубану О. Н.  
Щодо захисту прав мешканців буд. № 17/2 на вул. Московській у
Печерському районі

261. ЄСКІНА  Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо проведення службового розслідування

262. ЄСКІНА  Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо розслідування побиття Макарової В. та запобігання нападам
на інших активістів

263. ЄСКІНА  Олена Олександрівна Начальнику ГУ МВС України в м. Києві  Терещуку О. Д.  
Щодо розслідування побиття Макарової В. та запобігання нападам
на інших активістів

264. ІЛЬЇН Геннадій Володимирович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо недопущення будівництва торговельного центру на
прибудинковій території буд. № 4/56 на вул. Чорнобильській у
Святошинському районі

265. КАРПЕНКО  Анатолій Якович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо невиконання своїх посадових обов'язків т. в. о. Деснянської
районної в м. Києві державної адміністрації Онуфрійчуком В. М.

266. КЛЮС Олександр Васильович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо земельної ділянки на просп. М. Бажана

267. КОЛІСНІЧЕНКО  Олександр
Миколайович

Голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А. А.  
Щодо встановлення дитячого майданчика біля буд. № 1165а на
просп. Голосіївському 
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268. КОЛІСНІЧЕНКО  Олександр
Миколайович

Київському міському голові  Кличку В. В.  Генеральному директору
КК "Київавтодор" Жукову В. А.  Голові Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації  Мельничуку А. А.  
Щодо відновлення асфальтного покриття на вул. Касіяна у
Голосіївському районі

269. КОСТЮК  Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо капітального ремонту буд. № 4 на вул. А. Ахматової в
Дарницькому районі

270. КОСТЮК  Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо порушення санітарних норм у кіоску ПАТ "Київхліб" на вул. 
Л. Руденко, 15/14 в Дарницькому районі

271. КОСТЮК  Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо встановлення штучної дорожньої нерівності на вул.
Драгоманова напроти ліцею № 303 в Дарницькому районі

272. КОСТЮК  Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо створення зеленої зони на просп. Григоренка в Дарницькому
районі

273. КОСТЮК  Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо встановлення теплолічильників у буд. № 19/1 на вул.
Ревуцького в Дарницькому районі

274. КОСТЮК  Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо утеплення фасаду буд. № 175б на вул. Ревуцького у
Дарницькому районі

275. КОСТЮК  Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо встановлення теплолічильників у буд. № 3 на вул.
Тростянецькій в Дарницькому районі

276. КОСТЮК Олександр Анатолійович Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо стихійної торгівлі в підземному переході на вул. Мате Залки, 6
в Оболонському районі

277. КОСТЮК Олександр Анатолійович Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо пункту прийому вторинної сировини біля буд. № 3 на вул.
Мате Залки в Оболонському районі

278. КУТНЯК  Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо ремонту покрівлі, яка загрожує руйнацією буд. № 9 на вул.
Печенізькій у Шевченківському районі

279. КУТНЯК  Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо неналежного стану бюветного комплексу водопостачання на
вул. Печенізькій у Шевченківському районі та відсутності реагування
на депутатський запит щодо зазначеного питання

280. КУТНЯК  Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо відтермінування демонтажу гаражних приміщень мешканців,
у яких відсутня відповідна дозвільна документація, та розроблення
єдиного порядку оформлення та видачі дозволів на встановлені
гаражі

281. ЛАПШОВ  Олександр Васильович Заступнику міського голови 5 секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо реалізації рішення Київської міської ради від 14.05.2015 
№ 483/1347 "Про надання статусу скверу земельній ділянці на
перетині вул. Закревського/Милославської у Деснянському районі"

282. ЛАПШОВ  Олександр Васильович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо сміття на прибережній зоні затоки Доманя

283. ЛАПШОВ  Олександр Васильович Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації Онуфрійчуку В. М.  
Щодо облаштування території для вигулу домашніх тварин

284. ЛИМАР  Юлія Володимирівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо вжиття заходів по припиненню несанкціонованої торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами на бульв. Академіка
Вернадського у Святошинському районі

285. ЛИМАР  Юлія Володимирівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо неналежного розгляду депутатського запиту посадовими
особами структурних підрозділів Київської міської державної
адміністрації

286. ЛИМАР  Юлія Володимирівна Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  Голові Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації  Гарязі О. О.  Голові правління5
генеральному директору ПАТ "Акціонерна компанія
"Київводоканал" Білику А. О.  
Щодо відновлення асфальтового покриття прибудинкової території
житлового буд. № 16 на просп. Перемоги у Шевченківському районі

287. ЛИМАР  Юлія Володимирівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо неналежного розгляду депутатського запиту посадовими
особами структурних підрозділів Київської міської державної
адміністрації

288. ЛОГВІН Андрій Іванович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)  Білоцерковцю Д. О.
Щодо кількості демонтованих малих архітектурних форм

289. ЛОГВІН Андрій Іванович Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)  Козловському О. В.  
Щодо кількості закуплених тролейбусів

290. ЛОГВІН Андрій Іванович Голові Київської міської ради  Кличку В. В.  
Щодо житлових будинків, котрі планується утеплити та які вже
утеплені, та надання інформації по вартості цих послуг

291. МЕЛІХОВА  Тетяна Іванівна Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо звернення велосипедистів з проханням розглянути ініціативу
створення "веловагону"

292. МЕЛІХОВА  Тетяна Іванівна Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо запровадження маршруту громадського транспорту на вул.
Газопровідній

293. МИХАЙЛЕНКО  Владислав
Олегович

В. о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації  Мельничуку А. А.  
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття на
прибудинковій території на вул. Набережно5Корчуватській, 94

294. МИХАЙЛЕНКО  Владислав
Олегович

Генеральному директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"  Фоменку О. В.  
Щодо встановлення лічильників тепла в буд. № 45 на вул. Героїв
Дніпра в Оболонському районі

295. МИХАЙЛЕНКО  Владислав
Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо проведення ремонтних робіт на території ДНЗ № 665

296. МІСЮРЕНКО  Євгеній Валерійович Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів
Щодо захисту прав споживачів

297. МІСЮРЕНКО  Євгеній Валерійович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо електромережі на вул. Булаховського у Святошинському
районі

298. МІСЮРЕНКО  Євгеній Валерійович Генеральному директору ПАТ "Київенерго"  Фоменку О. В.  
Щодо електромережі на вул. Булаховського у Святошинському
районі

299. МІСЮРЕНКО  Євгеній Валерійович Начальнику Київського міського територіального відділення
Антимонопольного комітету України Толчину С. М.  
Щодо дотримання антимонопольного законодавства

300. МІСЮРЕНКО  Євгеній Валерійович Голові правління ПАТ "Київгаз"  Горовому С. О.  
Щодо дотримання законодавства у сфері комунальних послуг з
газопостачання

301. МІСЮРЕНКО  Євгеній Валерійович Державній інспекції сільського господарства України 
Щодо земельної ділянки, на якій розташований Центр дитячої та
юнацької творчості Солом'янського району

302. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо дотримання законодавства у сфері захисту тварин від
жорстокого поводження з ними

303. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Державній екологічній інспекції України 
Щодо дотримання законодавства у сфері захисту тварин від
жорстокого поводження з ними

304. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо забезпечення прав громадян на достатній життєвий рівень

305. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Комунальному підприємству "Плесо"  
Щодо проведення чистки озера в парку "Київська спадщина"
Солом'янського району

306. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Генеральному директору КК "Київавтодор"  Густєлєву О. О.  
Щодо проведення ремонту дороги біля буд. № 75б на вул. Кудряшова
у Солом'янському районі

307. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Генеральному директору КК "Київавтодор"  Густєлєву О. О.  
Щодо проведення ремонту тротуару на вул. Головка у Солом'янському
районі

308. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Генеральному директору КК "Київавтодор"  Густєлєву О. О.  
Щодо проведення ремонту дороги біля буд. № 24/93 на просп.
Відрадному у Солом'янському районі

309. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Целовальнику С. А.  
Щодо надання інформації по тимчасовій споруді на вул. Героїв
Севастополя, 33 у Солом'янському районі

310. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)  Білоцерковцю Д. О.
Щодо надання інформації по тимчасовій споруді на вул. Героїв
Севастополя, 33 у Солом'янському районі

311. МІСЮРЕНКО  Євгеній
Валерійович

Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  
Щодо тимчасової споруди5прибудови на вул. Героїв Севастополя, 33 у
Солом'янському районі

312. МУХА  Вікторія В'ячеславівна Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо демонтажу МАФів у житловому масиві Новобіличі
Святошинського району

313. МУХА  Вікторія В'ячеславівна Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Департаменту Державної
архітектурно5будівельної інспекції у м. Києві  
Щодо законності встановлення та функціонування тимчасових споруд
торговельного призначення на перетині вул. Петра Сагайдачного, 29 та
Андріївської

314. НАЗАРОВА  Рена Рафіковна Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Ніконову І. В.  
Щодо розвитку електротранспорту в місті Києві

315. НАЗАРОВА  Рена Рафіковна Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо вжиття невідкладних заходів по утриманню конкурсної комісії
для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення
вакантних посад керівників засобів масової інформації

316. НЕПОП  В'ячеслав Іванович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо надання земельної ділянки учаснику АТО Вернигорі В. А.

317. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо заміни аварійного ліфта у четвертому під'їзді буд. № 225а на
просп. Генерала Ватутіна у Дніпровського району

318. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо заміни поштових скриньок у четвертому під'їзді буд. № 225а на
просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі

319. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо забезпечення службовим житлом гр. Красоцької Н. М.

320. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо покращення роботи автобусних маршрутів №№ 59, 60, 61, 70 та
маршрутних таксі №№ 498, 578, 151

321. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо встановлення лав для відпочинку, тенісного столу та спортивної
перекладини на дитячому майданчику біля буд. № 39 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі

322. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо ремонту покрівлі у буд. № 39 на вул. Райдужній Дніпровського
району

323. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо проведення ремонтних робіт у восьмому під'їзді буд. № 40 на
бульв. Перова у Дніпровському районі

324. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо безпечної експлуатації каналізаційних люків біля буд. № 17 на
вул. Райдужній у Дніпровському районі

325. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В. 
Щодо надання роз'яснень стосовно переліку документів, необхідних
для опломбування лічильника гарячої води, та існуючих пільгових
тарифів на оплату електроенергії споживачам, що користуються
електроплитами

326. ОВРАМЕНКО  Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо відновлення зруйнованого асфальтового покриття біля першого
та другого під'їздів буд. № 35б на вул. Кібальчича у Дніпровському
районі

327. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр
Олександрович

Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо підтвердження фактів нарахування грошової винагороди
(премій) керівникам департаментів Київської міської державної
адміністрації та їх заступникам

328. ОПАДЧИЙ  Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо покращення житлових умов громадянки Левченко В. В.

329. ОПАДЧИЙ  Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо добудови корпусу спеціалізованої школи № 23 на вул.
Путилівській у Деснянському районі

330. ОПАДЧИЙ  Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо заміни ліфтових кабін у буд. № 18 на вул. Курчатова

331. ОПАДЧИЙ  Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо облаштування та встановлення зупинки біля буд. № 18 на вул.
Мілютенка

332. ОПАДЧИЙ  Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.  
Щодо асфальтування прибудинкової території та міжбудинкових
проїздів на вул. Братиславській

333. ОПАДЧИЙ  Ігор Михайлович Міністру оборони України  Полтораку С. Т.  
Щодо звернення членів гаражного обслуговуючого кооперативу
"Зоряний"

334. ПАБАТ  Олександр Вікторович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо невиконання вимог рішення Київської міської ради від
13.11.2014 № 375/375 "Про розробку регламенту та положення про
проведення громадських слухань на території міста Києва"

335. ПАБАТ  Олександр Вікторович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо відновлення роботи бювету у Святошинському районі

336. ПАБАТ  Олександр Вікторович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо експлуатації секретаріатом Київської міської ради
електромобілів "Рено"

337. ПАБАТ  Олександр Вікторович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо відсутності гарячої води у будинках міста Києва
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338. ПАВЛИК  Віталій Андрійович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо демонтажу тимчасових споруд біля буд. № 15 та № 30 (на
зупинках громадського транспорту) на вул. Архітектора
Вербицького у Дарницькому районі 

339. ПАВЛИК  Віталій Андрійович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо вжиття заходів для покращення якості благоустрою

340. ПАВЛИК  Віталій Андрійович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо забезпечення киян якісною питною водою з бюветних
комплексів

341. ПАВЛИК  Віталій Андрійович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо порушення виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) вимог
законодавства щодо розгляду депутатських звернень та
притягнення осіб, винних у порушенні строків опрацювання
депутатських звернень, до відповідальності

342. ПАВЛИК  Віталій Андрійович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо розроблення Антикорупційної програми міста Києва

343. ПИШНЯК  Вадим Петрович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо встановлення світлофорів у Святошинському районі

344. ПИШНЯК  Вадим Петрович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо своєчасного фінансування пільг та субсидій для ЖБК
"Авіатор519" на вул. Героїв Космосу, 15 у Святошинському районі

345. ПИШНЯК  Вадим Петрович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо асфальтування доріг біля будинків на вул. Жмеринській, 6, 4,
10 та вул. Зодчих, 62, 625а, 625б, 64, 66 у Святошинському районі

346. ПИШНЯК  Вадим Петрович Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо виставлення ПАТ "Київенерго" надмірних рахунків за теплову
енергію для ЖБК "Академічний58" у Святошинському районі

347. ПРОКОПІВ  Володимир
Володимирович

Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо проблеми членів обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Надія"

348. СЕМЕНЕНКО  Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району м. Києва"  Радику В. І.  
В. о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації  Дударю М. П.  
Щодо ремонту під'їзду буд. № 29 на вул. Єреванській

349. СЕМЕНЕНКО  Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Керівнику будинкоуправління № 12 Київського
квартирно5експлуатаційного управління Міністерства оборони
України  Кошовому О. С.  Директору КП УЗН Солом'янського району
Приходьку В. П.  
Щодо кронування дерев біля буд. № 13 на вул. Курській

350. СЕМЕНЕНКО  Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району м. Києва"  Радику В. І.  
В. о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації  Дударю М. П.  
Щодо встановлення лавочки для відпочинку біля буд. № 21 на вул.
Єреванській

351. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Начальнику КП ШЕУ Солом'янського району  Легану І.
Р.  Начальнику управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві
Зубицькому С. В.  
Щодо відновлення одностороннього руху на вул. Іскрівській

352. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району м. Києва"  Радику В. І.  
В. о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації  Дударю М. П.  
Щодо ремонту під'їзду у буд. № 16 на вул. Пітерській

353. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району м. Києва"  Радику В. І.  
В. о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації  Дударю М. П.  
Щодо відсутності обігріву рушникосушників у буд. № 6 на бульв.
Чоколівському

354. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району м. Києва"  Радику В. І.  
В. о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації  Дударю М. П.  
Щодо упорядкування прибудинкової території біля буд. № 35а на
вул. Іскрівській у Солом'янському районі

355. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району м. Києва"  Радику В. І.
Директору КП "Індустріальне" Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації  Шафаренку А. Ю.  
Щодо відсутності гарячого водопостачання у під'їзді № 2 буд. 
№ 55/13 на вул. Виборзькій у Солом'янському районі

356. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю. Генеральному директору ПАТ "Київенерго"  Фоменку
О. В.  Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Солом'янського району м. Києва"  Радику В. І.  В. о. директора
КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації  Дударю М. П.  
Щодо відсутності гарячого водопостачання у буд. № 7 на вул.
Єреванській

357. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Голові правління 5 генеральному директору ПАТ "АК
"Київводоканал" Білику А. О.  
Щодо відновлення бювету № 171 в парку біля перетину вул.
Уманської та Козицького

358. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю.  Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району м. Києва"  Радику В. І.  
В. о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації  Дударю М. П.  
Щодо затопленого підвалу у буд. № 17 на вул. Єреванській у
Солом'янському районі

359. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо дотримання норм та правил благоустрою власниками літніх
майданчиків у Печерському районі

360. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо накладення мораторію на продаж та оренду підвальних
приміщень житлових будинків, що можуть використовуватись як
тимчасові укриття для населення

361. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо демонтажу літнього майданчика на вул. І. Кудрі, 32 у
Печерському районі

362. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо встановлення пішохідного огородження на вул. Шота
Руставелі, 1 у Печерському районі

363. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо заборони самовільного захоплення земельної ділянки на
прибудинковій території буд. № 22/26 на вул. Анрі Барбюса у
Печерському районі

364. ФЕДОРЕНКО  Ігор Петрович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо надання доручення департаментам та управлінням, які
входять до структури Київської міської державної адміністрації,
надати фінансовий звіт про свою діяльність з 2012 року по перше
півріччя 2015 року

365. ШВИРИД Микола Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Рябікіну П. Б.  
Щодо прискорення відкриття хлібного кіоску "Київхліб" на вул.
Корольова, 8

366. ШЛАПАК  Алла Василівна Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо відновлення роботи бювету на вул. Остапа Вишні у
Печерському районі

367. ШЛАПАК  Алла Василівна Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо надання допомоги у функціонуванні дошкільного
спеціалізованого навчального закладу № 801 для дітей з затримкою
мовлення та психічного розвитку

368. ЯЛОВИЙ Костянтин
Володимирович

Київському міському голові  Кличку В. В.  
Щодо проведення ремонтних робіт у будинку № 205г на вул.
Туполєва у Шевченківському районі

369. ЯСИНСЬКИЙ Георгій Ігорович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо прибудови біля житлового будинку № 27 на вул.
Автозаводській у Святошинському районі

370. ЯСИНСЬКИЙ Георгій Ігорович Голові Київської міської державної адміністрації  Кличку В. В.
Щодо житлового будинку № 225в на Оболонському проспекті

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09 жовтня 2014 року № 271/271 

«Про надання додаткових гарантій учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей»
Рішення Київської міської ради № 936/1800 від 3 вересня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення додатко&
вих заходів щодо соціального захисту киян — учасників антитерористичної операції та членів сімей загиб&
лих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.	Внести	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	від	09	жовтня	2014	ро��	№ 271/271	«Про

надання	додат�ових	�арантій	�часни�ам	анти-

терористичної	операції	та	членам	їх	сімей»	та-

�і	зміни:

1.1.	У	п�н�ті	6:

В	абзаці	першом�	слово	«додається»	замі-

нити	словом	«додаються».

Абзац	др��ий	рішення	ви�ласти	�	та�ій	ре-

да�ції:

«-	�опії	до��ментів	про	�часть	в	антитеро-

ристичній	операції,	зо�рема:	про	безпосеред-

нє	зал�чення	до	ви�онання	завдань	антитеро-

ристичної	операції	в	районах	її	проведення,

направлення	(приб�ття)	�	відрядження	до	райо-

нів	проведення	антитерористичної	операції,	їх

переб�вання	в	та�их	районах	з	метою	ви�о-

нання	завдань	із	захист�	незалежності,	с�ве-

ренітет�	та	територіальної	цілісності	У�раїни

шляхом	безпосередньої	�часті	в	антитерорис-

тичній	операції,	забезпеченні	її	проведення

(витя�и	з	на�азів,	дире�тив,	розпоряджень,	по-

свідчень	про	відрядження,	оперативних	зав-

дань,	ж�рналів	бойових	дій,	бойових	донесень,

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

сл�жби,	звітів,	зведень,	донесень,	матеріалів

спеціальних	(сл�жбових)	розслід�вань	за	фа�-

тами	отримання	поранень,	інші	офіційні	до��-

менти,	видані	державними	ор�анами,	що	міс-

тять	достатні	до�ази	про	безпосередню	�часть

особи	�	ви�онанні	завдань	антитерористичної

операції	�	районах	її	проведення)	або	�опія	до-

від�и,	виданої	за	формою,	визначеною	Поряд-

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

бам,	я�і	захищали	незалежність,	с�веренітет

та	територіальн�	цілісність	У�раїни	і	брали	без-

посередню	�часть	в	антитерористичній	опе-

рації,	забезпеченні	її	проведення,	затвердже-

ним	постановою	Кабінет�	Міністрів	У�раїни	від

20	серпня	2014	ро��	№ 413,	а	та�ож	для	вн�т-

рішньо	переміщених	осіб	�опія	довід�и,	вида-

ної	за	формою,	визначеною	Поряд�ом	оформ-

лення	і	видачі	довід�и	про	взяття	на	облі�	осо-

би,	я�а	переміщ�ється	з	тимчасово	о��пованої

території	У�раїни,	район�	проведення	антите-

рористичної	операції	чи	населено�о	п�н�т�,

розташовано�о	на	лінії	зіт�нення,	затвердже-

ним	постановою	Кабінет�	Міністрів	У�раїни	від

01	жовтня	2014	ро��	№ 509,	з	відміт�ою	про	фа�-

тичне	місце	проживання	в	місті	Києві.».

1.2.	У	п�н�ті	7	рішення	після	слів	«харч�ван-

ня	дітей»	доповнити	словами	«із	сімей».

1.3.	У	п�н�ті	9	рішення:

В	абзаці	першом�	після	слів	«харч�вання	ді-

тей»	доповнити	словами	«із	сімей».

Абзац	третій	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

«-	�опії	до��ментів	про	�часть	в	антитеро-

ристичній	операції,	зо�рема:	про	безпосеред-

нє	зал�чення	до	ви�онання	завдань	антитеро-

ристичної	операції	в	районах	її	проведення,

направлення	(приб�ття)	�	відрядження	до	райо-

нів	проведення	антитерористичної	операції,	їх

переб�вання	в	та�их	районах	з	метою	ви�о-

нання	завдань	із	захист�	незалежності,	с�ве-

ренітет�	та	територіальної	цілісності	У�раїни

шляхом	безпосередньої	�часті	в	антитерорис-

тичній	операції,	забезпеченні	її	проведення

(витя�и	з	на�азів,	дире�тив,	розпоряджень,	по-

свідчень	про	відрядження,	оперативних	зав-

дань,	ж�рналів	бойових	дій,	бойових	донесень,

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

сл�жби,	звітів,	зведень,	донесень,	матеріалів

спеціальних	(сл�жбових)	розслід�вань	за	фа�-

тами	отримання	поранень,	інші	офіційні	до��-

менти,	видані	державними	ор�анами,	що	міс-

тять	достатні	до�ази	про	безпосередню	�часть

особи	�	ви�онанні	завдань	антитерористичної

операції	�	районах	її	проведення)	або	�опія	до-

від�и,	виданої	за	формою,	визначеною	Поряд-

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

бам,	я�і	захищали	незалежність,	с�веренітет

та	територіальн�	цілісність	У�раїни	і	брали	без-

посередню	�часть	в	антитерористичній	опе-

рації,	забезпеченні	її	проведення,	затвердже-

ним	постановою	Кабінет�	Міністрів	У�раїни	від

20	серпня	2014	ро��	№ 413».

Доповнити	новим	абзацом	та�о�о	зміст�:

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

ченою	Поряд�ом	оформлення	і	видачі	довід�и

про	взяття	на	облі�	особи,	я�а	переміщ�ється

з	тимчасово	о��пованої	території	У�раїни,	райо-

н�	проведення	антитерористичної	операції	чи

населено�о	п�н�т�,	розташовано�о	на	лінії	зі-

т�нення,	затвердженим	постановою	Кабінет�

Міністрів	У�раїни	від	01	жовтня	2014	ро��	№ 509,

з	відміт�ою	про	фа�тичне	місце	проживання	в

місті	Києві	(для	вн�трішньо	переміщених	осіб).».

1.5.	У	п�н�ті	10	рішення:

Абзац	др��ий	ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:

«паспорта,	довід�и	про	присвоєння	іденти-

фі�аційно�о	номера	та	до��ментів	про	�часть

в	антитерористичній	операції,	зо�рема:	про

безпосереднє	зал�чення	до	ви�онання	зав-

дань	антитерористичної	операції	в	районах	її	про-

ведення,	направлення	(приб�ття)	�	відряджен-

ня	до	районів	проведення	антитерористичної
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операції,	їх	переб�вання	в	та�их	районах	з	ме-

тою	ви�онання	завдань	із	захист�	незалежно-

сті,	с�веренітет�	та	територіальної	цілісності

У�раїни	шляхом	безпосередньої	�часті	в	анти-

терористичній	операції,	забезпеченні	її	прове-

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

джень,	посвідчень	про	відрядження,	оператив-

них	завдань,	ж�рналів	бойових	дій,	бойових

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

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

теріалів	спеціальних	(сл�жбових)	розслід�вань

за	фа�тами	отримання	поранень,	інші	офіцій-

ні	до��менти,	видані	державними	ор�анами,

що	містять	достатні	до�ази	про	безпосеред-

ню	�часть	особи	�	ви�онанні	завдань	антитеро-

ристичної	операції	�	районах	її	проведення)	або

�опія	довід�и,	виданої	за	формою,	визначеною

Поряд�ом	надання	стат�с�	�часни�а	бойових

дій	особам,	я�і	захищали	незалежність,	с�ве-

ренітет	та	територіальн�	цілісність	У�раїни	і

брали	безпосередню	�часть	в	антитерористич-

ній	операції,	забезпеченні	її	проведення,	за-

твердженим	постановою	Кабінет�	Міністрів

У�раїни	від	20	серпня	2014	ро��	№ 413».

Доповнити	новим	абзацом	та�о�о	зміст�:

«довід�и,	виданої	за	формою,	визначеною

Поряд�ом	оформлення	і	видачі	довід�и	про

взяття	на	облі�	особи,	я�а	переміщ�ється	з

тимчасово	о��пованої	території	У�раїни,	райо-

н�	проведення	антитерористичної	операції	чи

населено�о	п�н�т�,	розташовано�о	на	лінії	зі-

т�нення,	затвердженим	постановою	Кабінет�

Міністрів	У�раїни	від	1	жовтня	2014	ро��	№ 509,

з	відміт�ою	про	фа�тичне	місце	проживання	в

місті	Києві	(для	вн�трішньо	переміщених	осіб).».

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

янам —	�часни�ам	антитерористичної	опера-

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

дення	антитерористичної	операції,	затвердже-

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

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

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

ро��	№ 525/525),	та�і	зміни:

2.1.	У	п�н�ті	2:

У	підп�н�ті	2.1	слова	«внаслідо�	поранення,

�онт�зії	чи	�аліцтва,	одержаних»	ви�лючити.

У	підп�н�ті	2.2	після	слова	«лі��ванням»	до-

повнити	словами	«в	том�	числі	ендопротез�-

ванням	та	протез�ванням	о�а».

У	підп�н�ті	2.4	слова	«ендопротез�вання	та

протез�вання	о�а»	ви�лючити.

2.2.	Абзац	др��ий	п�н�т�	4	ви�ласти	в	та�ій

реда�ції:

«-	�иянам —	�часни�ам	антитерористичної

операції,	на	підставі	заяви,	до	я�ої	додаються

�опії	паспорта,	довід�и	про	присвоєння	іден-

тифі�аційно�о	номера	та	�опії	до��ментів	про

�часть	в	антитерористичній	операції,	зо�рема:

про	безпосереднє	зал�чення	до	ви�онання	зав-

дань	антитерористичної	операції	в	районах	її

проведення,	направлення	(приб�ття)	�	відря-

дження	до	районів	проведення	антитерорис-

тичної	операції,	їх	переб�вання	в	та�их	райо-

нах	з	метою	ви�онання	завдань	із	захист�	не-

залежності,	с�веренітет�	та	територіальної	ці-

лісності	У�раїни	шляхом	безпосередньої	�час-

ті	в	антитерористичній	операції,	забезпеченні

її	проведення	(витя�и	з	на�азів,	дире�тив,	роз-

поряджень,	посвідчень	про	відрядження,	опе-

ративних	завдань,	ж�рналів	бойових	дій,	бо-

йових	донесень,	дисло�ацій,	�ни�	нарядів,	�ра-

фі�ів	несення	сл�жби,	звітів,	зведень,	доне-

сень,	матеріалів	спеціальних	(сл�жбових)	роз-

слід�вань	за	фа�тами	отримання	поранень,	ін-

ші	офіційні	до��менти,	видані	державними	ор-

�анами,	що	містять	достатні	до�ази	про	без-

посередню	�часть	особи	�	ви�онанні	завдань

антитерористичної	операції	�	районах	її	про-

ведення)	або	�опія	довід�и,	виданої	за	фор-

мою,	визначеною	Поряд�ом	надання	стат�с�

�часни�а	бойових	дій	особам,	я�і	захищали	не-

залежність,	с�веренітет	та	територіальн�	цілі-

сність	У�раїни	і	брали	безпосередню	�часть	в

антитерористичній	операції,	забезпеченні	її

проведення,	затвердженим	постановою	Кабі-

нет�	Міністрів	У�раїни	від	20	серпня	2014	ро-

��	№ 413	(далі —	до��менти,	я�і	підтвердж�-

ють	�часть	в	антитерористичній	операції),	а	та-

�ож	для	вн�трішньо	переміщених	осіб	�опія	до-

від�и,	виданої	за	формою,	визначеною	Поряд-

�ом	оформлення	і	видачі	довід�и	про	взяття	на

облі�	особи,	я�а	переміщ�ється	з	тимчасово

о��пованої	території	У�раїни,	район�	прове-

дення	антитерористичної	операції	чи	населено-

�о	п�н�т�,	розташовано�о	на	лінії	зіт�нення,	за-

твердженим	постановою	Кабінет�	Міністрів

У�раїни	від	01	жовтня	2014	ро��	№ 509,	з	від-

міт�ою	про	фа�тичне	місце	проживання	в	міс-

ті	Києві.».

2.3.	Абзац	др��ий	п�н�т�	5	доповнити	сло-

вами:

«та	�опія	довід�и	про	фа�тичне	місце	про-

живання	в	місті	Києві	(для	вн�трішньо	перемі-

щених	осіб).».

2.4	Абзац	др��ий	п�н�т�	6	після	слів	«в	анти-

терористичній	операції»	доповнити	словами

«�опія	довід�и	про	фа�тичне	місце	проживан-

ня	в	місті	Києві	(для	вн�трішньо	переміщених

осіб)».

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

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

�часни�ам	антитерористичної	операції,	членам

їх	сімей	та	членам	сімей	за�иблих	(померлих)

�иян	під	час	проведення	антитерористичної

операції,	затверджено�о	рішенням	Київсь�ої

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

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

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

3.1.	У	п�н�ті	6:

Абзац	п’ятий	ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:

«• �опії	до��ментів	про	�часть	в	антитерорис-

тичній	операції,	зо�рема:	про	безпосереднє

зал�чення	до	ви�онання	завдань	антитерорис-

тичної	операції	в	районах	її	проведення,	на-

правлення	(приб�ття)	�	відрядження	до	райо-

нів	проведення	антитерористичної	операції,	їх

переб�вання	в	та�их	районах	з	метою	ви�о-

нання	завдань	із	захист�	незалежності,	с�вере-

нітет�	та	територіальної	цілісності	У�раїни	шля-

хом	безпосередньої	�часті	в	антитерористич-

ній	операції,	забезпеченні	її	проведення	(витя-

�и	з	на�азів,	дире�тив,	розпоряджень,	посвід-

чень	про	відрядження,	оперативних	завдань,

ж�рналів	бойових	дій,	бойових	донесень,	дис-

ло�ацій,	�ни�	нарядів,	�рафі�ів	несення	сл�ж-

би,	звітів,	зведень,	донесень,	матеріалів	спе-

ціальних	(сл�жбових)	розслід�вань	за	фа�та-

ми	отримання	поранень,	інші	офіційні	до��мен-

ти,	видані	державними	ор�анами,	що	містять

достатні	до�ази	про	безпосередню	�часть	осо-

би	�	ви�онанні	завдань	антитерористичної	опе-

рації	�	районах	її	проведення)	або	�опія	довід-

�и,	виданої	за	формою,	визначеною	Поряд�ом

надання	стат�с�	�часни�а	бойових	дій	особам,

я�і	захищали	незалежність,	с�веренітет	та	те-

риторіальн�	цілісність	У�раїни	і	брали	безпо-

середню	�часть	в	антитерористичній	операції,

забезпеченні	її	проведення,	затвердженим	по-

становою	Кабінет�	Міністрів	У�раїни	від	20	серп-

ня	2014	ро��	№ 413;».

Після	абзац�	п’ято�о	доповнити	новим	аб-

зацом	шостим	та�о�о	зміст�:

«• �опія	довід�и,	виданої	за	формою,	визна-

ченою	Поряд�ом	оформлення	і	видачі	довід�и

про	взяття	на	облі�	особи,	я�а	переміщ�ється

з	тимчасово	о��пованої	території	У�раїни,	райо-

н�	проведення	антитерористичної	операції	чи

населено�о	п�н�т�,	розташовано�о	на	лінії	зі-

т�нення,	затвердженим	постановою	Кабінет�

Міністрів	У�раїни	від	01	жовтня	2014	ро��	№ 509,

з	відміт�ою	про	фа�тичне	місце	проживання	в

місті	Києві	(для	вн�трішньо	переміщених	осіб).».

У	зв’яз��	з	цим	абзаци	6 —	11	вважати	від-

повідно	абзацами	7 —	12.

3.2.	Доповнити	Порядо�	п�н�том	11	та�о�о

зміст�:

«11.	Виплата	матеріальної	допомо�и	членам

сімей	за�иблих	(померлих)	�иян	під	час	прове-

дення	антитерористичної	операції	та	�часни-

�ам	війни	з	числа	�часни�ів	антитерористич-

ної	операції,	я�им	встановлено	стат�с	з�ідно

з	За�оном	У�раїни	«Про	стат�с	ветеранів	вій-

ни,	�арантії	їх	соціально�о	захист�»,	розмір	се-

редньомісячно�о	с���пно�о	доход�	сім’ї	я�их

в	розрах�н��	на	одн�	особ�	за	попередні	шість

місяців	перевищ�є	величин�	доход�,	я�ий	дає

право	на	подат�ов�	соціальн�	піль��	�	поряд-

��,	визначеном�	Кабінетом	Міністрів	У�раїни,

здійснюється	на	�мовах	цьо�о	Поряд��	та	при-

значається	з	01	липня	2015	ро��	до	�інця	бю-

джетно�о	ро��,	але	не	пізніше	момент�	вста-

новлення	стат�с�	з�ідно	з	За�оном	У�раїни

«Про	соціальний	і	правовий	захист	війсь�ово-

сл�жбовців	та	членів	їх	сімей».

У	зв’яз��	з	цим	п�н�ти	11 —	12	вважати	п�н�-

тами	12 —	13.

4.	Офіційно	оприлюднити	це	рішення	�	�азе-

ті	Київсь�ої	місь�ої	ради	«Хрещати�».

5.	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

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 04 березня 2015 року № 165/1030 

«Про внесення змін до міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам» на 2011 — 2015 роки» 

та фінансування її заходів у 2015 році»
Рішення Київської міської ради № 937/1801 від 3 вересня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»,
з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населен&
ня міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.	Внести	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	від	04	березня	2015	ро��	№ 165/1030	«Про

внесення	змін	до	місь�ої	цільової	про�рами

«Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам»	на	2011 —	2015

ро�и»	та	фінанс�вання	її	заходів	�	2015	році»

та�і	зміни:

1.1.	У	п�н�ті	2	рішення:

в	абзаці	першом�	цифри	«494622,5»	замі-

нити	цифрами	«510879,8»;

абзац	третій	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

«-	на	надання	одноразової	адресної	соціаль-

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

ям	соціально	незахищених	верств	населення,

ветеранам	війни	м.	Києва—	224454,2	тис.	�рн;»;

абзац	п’ятий	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

«— на	надання	одноразової	адресної	мате-

ріальної	допомо�и	малозабезпеченим	вер-

ствам	населення	міста	Києва,	я�і	опинилися	в

с�ладних	життєвих	обставинах,—	4936,0	тис.

�рн;»;

абзац	одинадцятий	ви�ласти	�	та�ій	реда�-

ції:

«— на	сприяння	забезпечення	інвалідів,	осіб

похило�о	ві��	та	жіно�,	я�і	зазнали	масте�то-

мії,	протезами,	засобами	перес�вання,	реабі-

літації,	засобами	особистої	�і�ієни	(памперса-

ми)	та	с�ладно�о	протез�вання,	в	том�	числі

першочер�ово	�иян,	інвалідність	я�их	пов’яза-

на	з	�частю	в	АТО,—	11405,8	тис.	�рн;»;

абзаци	п’ятнадцятий,	шістнадцятий	та	сім-

надцятий	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

«— на	забезпечення	оздоровлення	ветера-

нів	війни	та	праці,	дітей	війни	та	�ромадян,	я�і

постраждали	внаслідо�	Чорнобильсь�ої	�атас-

трофи,	м.	Києва —	3040,0	тис.	�рн;

— на	забезпечення	без�оштовним	харч�-

ванням	та	прод��товими	наборами	малоза-

безпечених	одино�их	�ромадян	та	інших	верств

населення	міста	Києва —	265,7	тис.	�рн;

— на	надання	матеріальної	допомо�и	�и-

янам —	�часни�ам	АТО,	членам	сімей	за�иб-

лих	(померлих)	�иян	під	час	проведення	АТО,

а	та�ож	щомісячної	адресної	матеріальної	до-

помо�и	�иянам —	�часни�ам	антитерористич-

ної	операції,	членам	їх	сімей	та	членам	сімей

за�иблих	(померлих)	�иян	під	час	проведення

антитерористичної	операції	для	по�риття	ви-

трат	на	оплат�	ними	житлово-�ом�нальних	по-

сл�� —	88451,2	тис.	�рн;»;

доповнити	абзацами	та�о�о	зміст�:

«— на	забезпечення	оздоровлення	др�жин

�иян —	�часни�ів	АТО	та	їх	дітей	ві�ом	до	7	ро-

�ів —	2000,0	тис.	�рн;

— на	по�ашення	забор�ованості	по	�омпен-

саціях,	наданих	�	2009	році	відповідно	до	роз-

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

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

трації)	від	25	червня	2009	ро��	№ 712	«Про

надання	щомісячної	адресної	без�отів�ової	до-

помо�и	о�ремим	�ате�оріям	соціально	неза-

хищених	верств	населення	м.	Києва	в	зв’яз��

з	поетапним	приведенням	тарифів	на	�ом�-

нальні	посл��и	до	е�ономічно	обґр�нтованих

витрат»,—	12800,7	тис.	�рн».

1.2.	Затвердити	зміни	до	місь�ої	цільової

про�рами	«Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам»	на

2011 —	2015	ро�и»,	затвердженої	рішенням

Київсь�ої	місь�ої	ради	від	17	люто�о	2011	ро-

��	№ 19/5406	(в	реда�ції	рішення	Київсь�ої

місь�ої	 ради	 від	 04	 березня	 2015	 ро��

№ 165/1030),	з�ідно	з	додат�ом	1	до	цьо�о	рі-

шення;

1.3.	Додато�	2	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої

ради	від	04	березня	2015	ро��	№ 165/1030

«Про	внесення	змін	до	рішення	Київсь�ої	місь-

�ої	ради	від	17	люто�о	2011	ро��	№ 19/5406	«Про

затвердження	місь�ої	цільової	про�рами	«Т�р-

бота.	Наз�стріч	�иянам»	на	2011 —	2015	ро�и»

та	фінанс�вання	її	заходів	�	2015	році»	ви�лас-

ти	в	новій	реда�ції,	що	додається.

2.	Офіційно	оприлюднити	це	рішення	�	�азе-

ті	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�	1

до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради

від	13.09.2015	№	937/1801

Зміни 
до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 & 2015 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року 

№ 19/5406 (в редакції рішення Київської міської ради 
від 04 березня 2015 року № 165/1030)

1.	У	розділі	1	"Паспорт	місь�ої	цільової	про�рами	"Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам"	на	2011	-	2015	ро�и":

1.1.	У	�рафі	3	позицій	9	та	9.1	цифри	"1568367,5"	замінити	цифрами	"1587038,6".

2.	У	розділі	7	Напрями	діяльності	та	заходи	місь�ої	цільової	про�рами	"Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам"	на	2011	-	2015	ро�и":

2.1.	П�н�ти	1,	3,	5	та	7	позиції	1	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:
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№
п/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 Адресна
матеріальна
допомога

1. Надавати одноразову
адресну соціальну
матеріальну допомогу
окремим категоріям
соціально незахищених
верств населення,
ветеранам війни м. Києва

2011 5 2015 Департа5
мент
соціаль5
ної
політики

Бюджет 
м. Києва

21449,5 380951,5 199367,2 5 224454,2 I етап Показники продукту Кількість одержувачів 5 142,1 тис. осіб (2 виплати) Показник
ефективності Середній розмір допомоги 5 105 грн. Показник якості Відсоток збільшення
середнього розміру допомоги до минулого року 5 5 % II етап Показники продукту Кількість
одержувачів 5 450,0 тис. осіб (7 виплат) Показник ефективності Середній розмір допомоги
5 510 грн на рік Показник якості Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до
минулого року 5 100 %

3. На надання матеріальної
допомоги киянам 5
учасникам АТО, членам
сімей загиблих (померлих)
киян під час проведення
АТО, а також щомісячної
адресної матеріальної
допомоги киянам 5
учасникам
антитерористичної
операції, членам їх сімей та
членам сімей загиблих
(померлих) киян під час
проведення
антитерористичної операції
для покриття витрат на
оплату ними житлово5
комунальних послуг

2014 5 2015 Департа5
мент
соціаль5
ної
політики

Бюджет 
м. Києва

0,0 0,0 0,0 16300,0 92583,5 II етап Показники продукту Кількість одержувачів 5 8020 осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги 1) 2,5 тис. грн 5 матеріальна допомога; 2) 720,6 грн 5 оплата
житлово5комунальних послуг (щомісячно) Показник якості 1) відсоток збільшення
середнього розміру матеріальної допомоги до минулого року 5 0 %; 2) відсоток
збільшення витрат на житлово5комунальні послуги до минулого року 5 100 %

5. Забезпечувати надання
одноразової адресної
матеріальної допомоги
малозабезпеченим
верствам населення м.
Києва, які опинилися в
складних життєвих
обставинах

2011 5 2015 Департа5
мент
соціаль5
ної
політики

Бюджет 
м. Києва

3059,9 3683,9 6035,3 5040,8 10615,0 I етап Показники продукту Кількість одержувачів 5 7,2 тис. осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги 5 300 грн. Показник якості Відсоток збільшення середнього
розміру допомоги до минулого року 5 5 % II етап Показники продукту Кількість
одержувачів 5 11,7 тис. осіб Показник ефективності Середній розмір допомоги 5 370 грн
Показник якості Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року 5 
5,7 %

7. Сприяти забезпеченню
інвалідів, осіб похилого віку
та жінок, які зазнали
мастектомію, протезами,
засобами пересування,
реабілітації, засобами
особистої гігієни
(памперсами) та складного
протезування, в тому числі
першочергово киян,
інвалідність яких пов'язана
з участю в АТО

2011 5 2015 Департа5
мент
соціаль5
ної
політики

Бюджет 
м. Києва

5850,4 17150,0 25780,5 16468,6 18048,2 I етап Показники продукту Кількість одержувачів 5 6,2 тис. осіб Показник якості Відсоток
збільшення кількості одержувачів 5 5 % II етап Показник продукту Кількість одержувачів 5
3,2 тис. осіб Показник якості Відсоток збільшення кількості одержувачів до минулого 
року 5 0 %

№
п/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

4 2. Забезпечувати
оздоровлення ветеранів
війни та праці, дітей війни
та громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, м. Києва

2011 5 2015 Департа5
мент
соціаль5
ної
політики

Бюджет м.
Києва

2000,0 10200,0 14581,0 7288,9 9328,5 I етап Показники продукту Кількість одержувачів 5 907 осіб Показник ефективності
Середня вартість путівки 5 2,2 тис. грн Показник якості Відсоток збільшення кількості
одержувачів 5 4 % II етап Показники продукту Кількість одержувачів 5 450 осіб Показник
ефективності Середня вартість путівки 5 5,2 тис. грн Показник якості Збільшення кількості
одержувачів до минулого року 5 в 3,5 разу

№
п/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

4 3. Забезпечення
оздоровлення дружин киян
5 учасників АТО та їх дітей
віком до 7 років

2015 Департа5
мент
соціаль5
ної
політики

Бюджет 
м. Києва

5 5 5 5 2000,0 II етап Показники продукту Кількість путівок 5 410 шт. Показник ефективності Середня
вартість путівки 5 4,9 тис. грн Показник якості Збільшення кількості одержувачів до
минулого року 5 100 %

№
п/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

8 Забезпечен5
ня
безкоштов5
ним
харчуван5
ням

Сприяти забезпеченню
безкоштовним
харчуванням та
продуктовими наборами
малозабезпечених
одиноких громадян та
інших верств населення 
м. Києва

2011 5 2015 Департамент
соціальної
політики,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

5370,1 6000,8 7666,4 7986,3 6116,3 I етап Показники продукту Кількість одержувачів 5 28,8 тис. осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги 5 186 грн Показник якості 1) відсоток збільшення кількості
одержувачів до минулого року 5 5 %; 2) відсоток збільшення середнього розміру
допомоги до минулого року 5 10 % II етап Показники продукту Кількість одержувачів 5 22,1
тис. осіб Показник ефективності Середній розмір допомоги 5 270 грн Показник якості II
етап Показник продукту Кількість залучених осіб 5 5,3 тис. осіб Показник ефективності
Середньомісячний розмір оплати праці не менше 50 % від мінімальної заробітної плати

№
п/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

10 Надання
безготівко5
вої
допомоги

Здійснювати компенсацію
витрат щомісячної адресної
безготівкової допомоги
окремим категоріям
соціально незахищених
верств населення міста
Києва за надані комунальні
послуги

2012 5 2015 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

14045,0 12800,7 II етап Буде забезпечено погашення кредиторської заборгованості, витрат щомісячної
адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств
населення міста Києва за надані комунальні послуги в 2009 році

11 Організація
громадських
та інших
робіт
тимчасового
характеру
для
залучення
безробітних,
які пере5
бувають на
обліку в
службі
зайнятості,
та інших
категорій
осіб

Оплата за виконані роботи
залучених безробітних та
інших категорій осіб для
участі в оплачуваних
громадських роботах з
метою матеріальної
підтримки та додаткового
стимулювання мотивації до
праці в інтересах
територіальної громади
міста

2013 5 2015 Департамент
соціальної
політики,
Київський
міський
центр
зайнятості,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації

50 % 5
бюджет 
м. Києва

1200,0 295,0 702,5 II етап Показник продукту Кількість залучених осіб 5 5,3 тис. осіб Показник ефективності
Середньомісячний розмір оплати праці не менше 50 % від мінімальної заробітної плати

2.2.	П�н�т	2	позиції	4	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

2.3.	Доповнити	позицію	4	п�н�том	3	та�о�о	зміст�:

2.4.	Позицію	8	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

2.5.	Позиції	10	та	11	ви�ласти	�	та�ій	реда�ції:

За�інчення	
	наст
пном
	номері
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ
ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524,
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â

ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â:

Â³ää³ë ïîïóëÿðèçàö³éíî¿ ðîáîòè Óïðàâë³ííÿ ïîïóëÿðèçàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè
Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — 1 âàêàíñ³ÿ

Â³ää³ë îáë³êó òà çáåðåæåííÿ ì³ñöü ïàì’ÿò³ Óïðàâë³ííÿ ³íñòèòóö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ïîë³òèêè íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — 1 âàêàíñ³ÿ

Íàóêîâèé â³ää³ë Óïðàâë³ííÿ íàóêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîë³òèêè íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³
Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — 1 âàêàíñ³ÿ

Â³ää³ë êàäðîâî-îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äîêóìåíòîîá³ãó
Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — 1 âàêàíñ³ÿ

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â íà ïðîïîíîâàí³ ïîñàäè: ïîâíà âèùà îñâ³òà
â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü ìàã³ñòðà,
ñïåö³àë³ñòà), ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì ó äåðæàâí³é ñëóæá³ ÷è â ³íøèõ ñôåðàõ.

Îñîáè, ùî â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì ³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³, ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè:

çàÿâà; îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; äâ³ ôîòîêàð-
òêè 4*6 ñì; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó (çà íàÿâíîñò³ — ïðî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êà-
ö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ); äåêëàðàö³ÿ ïðî
ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2014 ð³ê; êîï³ÿ
äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáè; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â òà â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ).

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëà-
òè ïðàö³ íàäàºòüñÿ çà òåëåôîíîì (044)281-08-89.

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî Â³ää³ëó êàäðîâî-îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äî-
êóìåíòîîá³ãó Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàð-
íèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01021, ì. Êè¿â, âóë. Ëèïñüêà,
16, òåë. (044)281-08-89.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 14-á, 2 ïîâåðõ, çà-
ãàëüíà ïëîùà — 134,95 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè- ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàð-
í³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 65,98 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 8903,75
ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âà-
ð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³ä-
íî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ)
ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ —
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225,
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць..........................................................................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ......................................................................84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..................................................................168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ................................................................336	рн.	00	�оп.

Передплатні	ціни

на	місяць..........................................................................40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ....................................................................122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ..................................................................245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ................................................................490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:
- Âáóäîâàí³ íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 47,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî
áóäèíêó ¹ 12 íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè
364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâèòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè — 10 931,40 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”
(Õàðê³âñüêå øîñå,148-À).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

ÄÆÊÏ HAH Óêðà¿íè îãîëîøóº ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà âèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ ç ïîñëóã,
à ñàìå: ÖÎ òà ÖÏ ÃÂ òà ÖÏ ÕÂ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ÃÂÏ òà ÕÂÏ äëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ãóðòî-
æèòê³â, ÿê³ îáë³êîâóþòüñÿ íà áàëàíñ³ ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè.Óìîâè êîíêóðñó, äîâ³äêîâà ³íôîðìà-
ö³ÿ ç ïí-ïò ç 9.00-17.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïîòüº, 9, òåë. 456-46-30, ³íæ. Ëèòâè-
íåíêî Â.À. Ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é çà äàíîþ àäðåñîþ ïèñüìîâî àáî îñîáèñòî ç 18.09.2015 ð. äî
17.10.2015 ð. Ïðîïîçèö³¿ áóäå ðîçãëÿíóòî 19.10.2015 ð. î 16.00 çà âèùå âêàçàíîþ àäðåñîþ.

Ñóääÿ Îðäæîí³ê³äçåâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Çàïîð³ææÿ Âîðîáéîâ À.Â. âèêëèêàº Çàéöåâà
Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à çà ïîçîâîì Ñîêîë ªâãåí³¿ ²ãîð³âíè
ïðî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â òà ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, ïðèçíà÷åíå íà 02.10.2015 ðîêó î 12.30,
ÿêå â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Ïåðåìîãè, 55, êàá. 22. Ó âèïàäêó íåÿâêè ó ñóäîâå
çàñ³äàííÿ òà íåïîâ³äîìëåííÿ ñóäó ïðî ïîâàæíó ïðè÷èíó íåÿâêè, ïîçîâ áóäå ðîçãëÿíóòèé íà ï³äñòàâ³
äîêóìåíò³â, ÿê³ º â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè.

Ñóääÿ À. Â. Âîðîáéîâ

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ
ñèðîâèíîþ ïîâ³äîìëÿº ïðî â³äì³íó êîíêóðñó ùîäî ïåðåäà÷³ â îðåíäó îêðåìîãî
³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà, à ñàìå: àâòîìîá³ëÿ Toyota CAMRI; àâòîìîá³ëÿ
DAEWOO Lanos; àâòîìîá³ëÿ Hyundai H-1; àâòîìîá³ëÿ Mitsubishi Canter, ÿêèé ìàº
â³äáóòèñÿ 21 âåðåñíÿ 2015 ðîêó îá 11.00.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ Ñåð³ÿ CAB ¹ 553666, âèäàíå íà ï³äñòàâ³ íàêàçó
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ¹ 1250-Â â³ä 10 æîâòíÿ 2007 ðîêó,íà íåæèë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ¹1,2,3,4, (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 17) (êîëèøíÿ êâàðòèðà ¹ 17) çàãàëüíîþ ïëîùåþ
68,50 êâ.ì, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â ì. Êèºâ³ ïî âóë. Ãîðüêîãî ¹ 47 (ë³òåðà À) íà ³ì’ÿ Êàðïåíêà ªâãå-
íà Â³êòîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

25.09.2015 ðîêó î 13.30 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ÃÁÊ “ÊÀÂÊÀÇ” çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí, âóë. Êàâêàçüêà, 15.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â/çåìëåêîðèñòóâà÷³â: ÂÀÒ“Êè¿âñüêå ÀÒÏ
13068”, ÂÀÒ çàâîä “Åêñïðåñ”.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ïðîñïåêò Ïàâëà Òè÷èíè, 19,
êâ. 100 â ì. Êèºâ³, âèäàíå â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ â³ää³ëó ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà Õàðê³âñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 24012 â³ä 02.06.1999 ð. íà ³ì’ÿ Íàäòî÷³é Âîëîäèìèðà Â³òàë³éîâè÷à,
Íàäòî÷³é Ãàëèíè Ìèêîëà¿âíè, Íàäòî÷³é Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³âíè, Íàäòî÷³é Äìèòðà Âîëîäèìèðîâè÷à
ââàæàòè íåä³éñíèì.

¹
ï/ï
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Ñòðîê îðåí-
äè çàïðîïî-
íîâàíèé çà-

ÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1

Ãîëîñ³¿âñüêèé ïàðê
êóëüòóðè òà â³äïî÷èí-

êó ³ì. Ì.Ðèëüñüêîãî
(03040, Ñîðîêàð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ ïðîñï., 87,

257-70-80)

÷àñòèíà
ñïîðóäè
“ñïîðò-

ìàéäàí-
÷èêà”

Ñîðîêàð³÷-
÷ÿ Æîâòíÿ
ïðîñï., 87,

ê. 13

24,00 98699,00

Ðîçì³ùåííÿ îïåðà-
òîðà òåëåêîìóí³êà-

ö³é, ÿêèé íàäàº
ïîñëóãè ç ðóõîìîãî
(ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó

Ñòàíîì íà 01.08.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 60% 205,62 4934,95

2

ÊÏ “Êè¿ââîäôîíä”
(02002, Ìèê³ëüñüêî-

ñëîá³äñüêà, 7,
(050)322-31-19)

í/ñïîðó-
äà

Ãåðî¿â
Áðåñòà, ïë.

á/í
68,90 905780,00 Ðîçì³ùåííÿ ãðî-

ìàäñüêî¿ âáèðàëüí³

Ñòàíîì íà 24.07.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 4% 43,82 3019,27

3

ÊÏ “Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ”

(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèð-
ñüêà, 51-à, 234-23-24)

1 ïî-
âåðõ,

ï³äâàë

Ìóðàøêà
Ìèêîëè,
4/2, ë³ò. À’

322,30 5355000,00 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà ëèïåíü 2015

2 ðîêè 
364 äí³ 8% 110,10 35484,37

4 1 ïî-
âåðõ

áóëüâ. Âåð-
íàäñüêîãî,
59/2, ë³ò. À

162,50 3286460,00

Ðîçì³ùåííÿ òîðãî-
âåëüíîãî îá’ºêòà ç
ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â,

êð³ì òîâàð³â ï³äàê-
öèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà ëèïåíü 2015

2 ðîêè 
364 äí³ 8% 133,49 21690,64

5
1,2 ïî-
âåðõè,
ï³äâàë

âóë. Êèðè-
ë³âñüêà, 4,

ë³ò. À

223,30
(êîðèñíà —
190,2 êâ.ì;
ÌÇÊ — 33,1

êâ. ì)

4367400,00ç
Ðîçì³ùåííÿ ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿

Ñòàíîì íà 31.07. 2015

2 ðîêè 
364 äí³

1 % (äëÿ
ïëîù³ 20,0

êâ. ì)
16,30

11853,72
4% (äëÿ

ïëîù³
203,3 êâ. ì)

65,19

6

ÊÏ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà
ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³ê-
ë³í³êà” (04050, Ïèìî-
íåíêà Ìèêîëè, 10-À,

482-12-69)

2 ïî-
âåðõ

Ïèìîíåí-
êà Ìèêîëè,

10-À
9,00 284000,00

Áóôåò, ùî íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâà-

ð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè

Ñòàíîì íà 01.07.2015

2 ðîêè 
364 äí³ 6% 157,78 1420,00
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Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.
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E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 43142

18 âåðåñíÿ 2015 ð.

¹131(4727)
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Íà áóäü-ÿêèé ñìàê
� Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà ïðîâ³â òðàäèö³éíèé 

Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé

ÂÅËÈ×ÅÇÍÀ ïëîùà ïåðåòâîðè-
ëàñÿ íà áàðâèñòå ñâÿòêîâå ä³éñòâî
âèáîðó, ïðåçåíòàö³¿, ñàìîñòâåð-
äæåííÿ ñâîãî çàõîïëåííÿ, à, ìîæ-
ëèâî, é ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Êîæåí
áàæàþ÷èé ì³ã óçÿòè ó÷àñòü ó êîí-
êóðñàõ òà åñòàôåòàõ, ïîäèâèòèñü
â òåëåñêîï, âëàñíîðó÷ ñòâîðèòè
ìàëåíüêå äèâî ç ìîçà¿êè, êåðàì³-
êè, á³ñåðó, âèøèâêè ÷è ëîçîïëå-
ò³ííÿ ³, íàéãîëîâí³øå,— çàïèñà-
òèñÿ â ãóðòîê ÷è ñòóä³þ, ÿê³ ñïî-
äîáàëèñÿ íàéá³ëüøå. Ä³òè ìàëè
çìîãó ñïðîáóâàòè ñåáå â ð³çíèõ
àìïëóà, ïîçíàéîìèòèñü ³ç âèêëà-
äà÷àìè òà îñîáëèâîñòÿìè ðîáîòè
ãóðòê³â Ïàëàöó, âçÿòè ó÷àñòü ó ìàé-

ñòåð-êëàñàõ. Âèáèðàòè º ç ÷îãî:
ïîíàä 10 òèñÿ÷ ãóðòê³âö³â ìàþòü
ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ñâ³é îñî-
áèñòèé îñâ³òí³é ìàðøðóò ìàéæå ç
äâîõñîò íàïðÿìê³â íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à öå ïîíàä 600
ð³çíîìàí³òíèõ ãóðòê³â, êëóá³â,òâîð-
÷èõ ñòóä³é ³ ìàéñòåðåíü: æóðíà-
ë³ñòèêà, åêîíîì³êà, ïñèõîëîã³ÿ, ìå-
äèöèíà, êîìï’þòåðíèé çâ’ÿçîê, ³í-
ôîðìàòèêà, ìîëîä³æíà äèïëîìà-
ò³ÿ, ãåíåòèêà, ì³êðîá³îëîã³ÿ, àð-
õåîëîã³ÿ, ñïåëåîëîã³ÿ. Òàêîæ º àâ³à-
ö³éíî-êîñì³÷íèé öåíòð ç ïàðà-
øóòíèì òà ëüîòíî-øòóðìàíñüêèì
ãóðòêàìè, êëóá àâòîëþáèòåë³â, ðà-
ä³îñïîðòñìåí³â. ÄÞÑØ çàïðîøóº

óñ³õ, õòî ìð³º âñòàíîâèòè íîâ³ ðå-
êîðäè. Ó öüîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³
â Ïàëàö³ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ãóðòêè, ñå-
ðåä ÿêèõ º «Îñíîâè 3D ìîäåëþ-
âàííÿ òà äðóêó», «Ðîáîòîòåõí³êà»,
«Ïëàíóâàííÿ êàð’ºðè», «Ìåíå-
äæìåíò òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³», «Ïñè-
õîëîã³ÿ» («Psychology in English»),
«Êóëüòóðà òà ìîâà» (ó ðîçð³ç³ — êè-
òàéñüêà òà ïîëüñüêà) òà ³íø³.

Ó ñâÿò³ «Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé
Ïàëàöó» ó÷àñòü âçÿëè ä³òè, ÿê³ ïî-
òðàïèëè â ñêëàäí³ æèòòºâ³ ñèòó-
àö³¿, öå ïåðåñåëåíö³ ç çîíè ïðîâå-
äåííÿ ÀÒÎ.

«Íèí³ ïîçàøê³ëüíà îñâ³òà âæå
íå º òàêîþ, ÿêîþ áóëà ùå ðîê³â 10-
15 òîìó. Âñ³, õòî õîò³â âèæèòè, ïðè-
çâè÷à¿ëèñÿ äî íîâèõ óìîâ, ùîá
â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ðèíêó. Òî-
ìó ìè ïîâèíí³ áóëè íå ïðîñòî çáå-
ðåãòè âñ³ îñâ³òí³ ïîñëóãè, à é óð³ç-
íîìàí³òíèòè ¿õ, ðîçøèðèòè ¿õí³é
ñïåêòð. À íàéãîëîâí³øå — çáåðåã-
òè áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ! — êà-

æå äèðåêòîð Ïàëàöó Îêñàíà Äîá-
ðîâîëüñüêà, êîëèøíÿ âèïóñêíè-
öÿ Ïàëàöó.— ª îäèí äóæå âàæëè-
âèé ìîìåíò: ìè — íå äîäàòîê äî
øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè, õî÷à ÷àñòêî-
âî é îïèðàºìîñÿ íà íå¿. Ïîçàøê³ëü-
íà îñâ³òà ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä îñíîâíî¿ òâîð÷èì ï³äõîäîì,
ìàñøòàáí³ñòþ é ãëèáèíîþ îñâ³ò-
í³õ ïîñëóã ³ çíàíü, íàÿâí³ñòþ ïðàê-
òè÷íèõ ìîìåíò³â. Ìåòà íàøèõ ïå-
äàãîã³â — ïîáà÷èòè â êîæí³é äè-
òèí³ îñîáèñò³ñòü ³ äáàòè ïðî âëàñ-

íèé ðîçâèòîê, ùîá áóòè ö³êàâèì
äëÿ ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ. Ìîæëèâî,
ñàìå òîìó â Ïàëàö³ ïðàöþº äóæå
áàãàòî êîëèøí³õ éîãî âèõîâàíö³â,
âèïóñêíèê³â. Ãîëîâíèé íþàíñ ïî-
ëÿãàº ó òîìó, ùî ñüîãîäí³ á³ëü-
ø³ñòü ä³òåé îáèðàº íå ñò³ëüêè íà-
ïðÿì, ñê³ëüêè ïåäàãîãà, âîíè
«éäóòü» íà êîíêðåòíîãî âèêëàäà-
÷à. Âèêëàäà÷ Ïàëàöó äëÿ ñâî¿õ âè-
õîâàíö³â íå ïðîñòî â÷èòåëü, íà-
ñòàâíèê, à ñòàðøèé äðóã, ïîðàä-
íèê ³ ïîì³÷íèê» �

Ó Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé ãîñò³ ÊÏÄÞ ìàëè çìîãó ñïðîáóâàòè

ñåáå â ð³çíèõ àìïëóà, ïîçíàéîìèòèñü ³ç âèêëàäà÷àìè òà îñî-

áëèâîñòÿìè ðîáîòè ãóðòê³â, âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ.

Àíàñòàñ³ÿ ØÀÏÎÐÅÍÊÎ, Íàòàë³ÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ª íà ñâ³ò³ òàêà ïðîôåñ³ÿ—Áàòü-

ê³âùèíó çàõèùàòè,à íàøå ñüî-

ãîäåííÿ ìèìîâîë³ ñòâîðèëî

ùå îäíó âàæëèâó ïðîôåñ³þ —

âîëîíòåðà, òîãî, õòî äîïîìà-

ãàº òèì, õòî çàõèùàº Áàòüê³â-

ùèíó. Îäèí ³ç ö³º¿ êîãîðòè —

Ðóñëàí Êîçàêîâ—äîñèòü êîëî-

ðèòíà òà ö³êàâà ëþäèíà.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó ÑÂÎ¯ òðîõè á³ëüøå 30-òè â³í º
àêòèâíèì ï³äïðèºìöåì, àëå íà
ñüîãîäí³øí³é äåíü îäíèì ³ç ñâî¿õ
ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü ââàæàº ùî-
äåííó çàêóïêó äîïîìîãè äëÿ á³é-
ö³â Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè òà äîá-
ðîâîëü÷èõ ï³äðîçä³ë³â.

«Ìè ç òîâàðèøàìè çðîáèëè óæå
ç äåñÿòîê âè¿çä³â, ³ êîæåí ðàç — ÿê
âïåðøå. Ãîòóºìîñü äóæå ñåðéîçíî,
áî ðîçóì³ºìî, ùî çà 700 êì â³ä Êè-
ºâà — â³éíà»,— ðîçïîâ³äàº Ðóñëàí.

Â³í ðàçîì ç êîìàíäîþ îäíî-
äóìö³â ïîñòà÷àº ïðîäóêòè òà ð³ç-
íîìàí³òí³ ìàòåð³àëè äî çîíè ÀÒÎ.
À ïî÷èíàëîñÿ óñå ç³ Ùàñòÿ — ìà-
ëåíüêîãî ñåëèùà íà Ëóãàíùèí³,
ïðî ÿêå ñüîãîäí³ ÷óâ óæå, ìàáóòü,
êîæåí óêðà¿íåöü. ßêðàç ìèíàº ð³ê
â³ä ÷àñó ò³º¿ ïî¿çäêè, òà ñïîãàäè
ïðî íå¿ òàê³ ÿñêðàâ³ é çàðàç.

«Êîçàêè-ðîçá³éíèêè» áóëè âäÿã-
íåí³ õòî â ÷îìó. Õòîñü ó æ³íî÷îìó
ïóõîâèêó, õòîñü ó ïàëüòî»,— çãà-

äóº Ðóñëàí Êîçàêîâ ïðî òó ïåðøó
çóñòð³÷ ç äîáðîâîëüöÿìè òà ñîë-
äàòàìè, ÿê³ ñòîÿëè íà áëîêïîñòó
òà áëèæ÷å äî ïåðåäîâî¿.

Öå ñüîãîäí³ â³í ðîçïîâ³äàº ïðî
öå óñì³õàþ÷èñü, à òîä³, ð³ê òîìó,
öå áóëà äóæå ñòðàøíà òà ñóìíà êàð-
òèíà. Ó õëîïö³â íà áóëî í³ ôîðìè,

í³ åëåìåíòàðíèõ çàñîá³â ã³ã³ºíè,
áðàêóâàëî óñüîãî, ïîäåêóäè íàâ³òü
³ íàáî¿â. ² ÿêùî ÿê³ñü ïðîáëåìè
ïàí Ðóñëàí ì³ã âèð³øóâàòè, òî ùî-
äî ³íøèõ ëèøå ðîçâîäèâ ðóêàìè.

«Ìè âåçëè âñå — ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ, ë³ñ, ìàòåð³àë äëÿ óòåï-
ëåííÿ, îäÿã, êàáåë³, ëàìïè. ªäèíå,

÷îãî ìè íå áðàëè ç ñîáîþ,— öå ë³-
êè.Ïåðøèé íàø áóñ áóâ çàáèòèé ï³ä
çàâ’ÿçêó. Ï³ñëÿ ïåðøî¿ ïî¿çäêè ìà-
øèí áóëî âæå äåê³ëüêà. ¯çäèëè ïî
÷åðç³, àëå ðîáèëè òàê, ùîá íàëàø-
òóâàòèñü ï³ä ãðàô³ê êîæíîãî»,—
êàæå âîëîíòåð.

«Êîëè ìè ðîçäàâàëè ïðîäóêòè,
ìåíå íàéá³ëüø âðàçèëà ìàëåíü-
êà äèòèíà, ÿêà âîíè îáîìà ðóêà-
ìè òðèìàëà ò³ñòå÷êî ³ æàä³áíî éî-
ãî íàìèíàëà. Çà ö³ºþ ïî¿çäêîþ áó-
ëè ùå, ³ íå îäíà, òàê ó íàñ ³ óâ³é-
øëî â çâè÷êó êîæíîãî ì³ñÿöÿ ïðè-
¿æäæàòè â ãîñò³,— ïðèãàäóº Êîçà-
êîâ.— Íà æàëü, ñèòóàö³ÿ òàì äî-
ñèòü ñêëàäíà, ìè ðîáèìî äîáðå
ä³ëî, àëå ÷è ìàºìî äîáðå ñòàâëåí-
íÿ ñàìèõ æèòåë³â? Êîëè âðó÷àºìî
äîïîìîãó, î÷³ íàëèâàþòüñÿ ñë³çü-
ìè, àëå ìè íå çíàºìî, ùî ðîáèòü-
ñÿ ó äóøàõ öèõ ëþäåé, ó òèõ, õòî
çàëèøèâñÿ íà îêóïîâàí³é òåðèòî-
ð³¿».

Ïî-ð³çíîìó âèáóäîâóâàëèñÿ é
ñòîñóíêè ç â³éñüêîâèìè íà áëîêïîñ-
òàõ. Ñïî÷àòêó óñ³ âîëîíòåðè ïðî-
¿æäæàëè ¿õ øâèäêî ³ áåç äîãëÿäó,
àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê äåÿê³ áåçäóìí³
ëþäè âèâåçëè ³ç çîíè ÀÒÎ ÷èìàëó
ê³ëüê³ñòü çáðî¿, äîãëÿä ñòàâ á³ëüø
ñóâîðèì. Îêð³ì òîãî, äëÿ áåçïåêè

ñàìèõ âîëîíòåð³â ¿õ çóñòð³÷àëè òà
îõîðîíÿëè äâà áóñèêà ç á³éöÿìè
ÂÑÓ ÷è äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéî-
í³â. Ìàáóòü, ó êîæíîãî âîëîíòåðà,
ÿêèé âè¿æäæàâ íà «ïåðåäîê», º ³ñ-
òîð³¿ ïðî òå, ÿê âîíè áëóêàëè íå-
â³äîìèìè äîðîãàìè.

«Õîò³ëè ÿêîñü ïðî¿õàòè êðà-
ùîþ äîðîãîþ, òà òðîõè ïîìèëè-
ëèñü. Çà¿õàëè íà íåéòðàëüíó òå-
ðèòîð³þ ì³æ íàøèìè òà ñåïàðàòèñ-
òàìè. Ïîò³ì òàêè âèðóëèëè äî íà-
øèõ, àëå çóñòð³÷ ç á³éöÿìè áóëà
æîðñòêîþ — ó íàøîãî âîä³ÿ íà-
â³òü öèãàðêà ç ðîòó âèïàëà»,— ä³-
ëèòüñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè Ðóñ-
ëàí.

Ç³ ñë³â Êîçàêîâà, íåùîäàâíÿ ïî-
¿çäêà â çîíó ÀÒÎ ïîêàçàëà áàãàòî
íåäîë³ê³â, àëå é ïîðàäóâàëà — íà-
÷åáòî ïîòðîõó ñòàº ñïîê³éí³øå.
Ïîñï³ëêóâàâøèñü ç á³éöÿìè, Ðóñ-
ëàí àêöåíòóº óâàãó íà òîìó, ùî
òðèìàþòüñÿ âîíè âèêëþ÷íî íà
ñâîºìó ïàòð³îòèçì³, áî æ ÷èìàëî
îá³öÿíîê ïðî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ â³éñüêîâèõ
çàëèøèëèñÿ ëèøå îá³öÿíêàìè.
«Õî÷à âñ³ íàä³þòüñÿ ³ â³ðÿòü, áî çà-
õèùàþòü Áàòüê³âùèíó âèêëþ÷íî
çà ïîêëèêîì äóø³»,— çàçíà÷èâ Ðóñ-
ëàí Êîçàêîâ �

ßê êîçàêè âîëîíòåðàìè ñòàëè
� Êèÿíèí Ðóñëàí Êîçàêîâ á³ëüøå ðîêó ³ç òîâàðèøàìè äîïîìàãàº â³éñüêîâèì â ÀÒÎ

Êè¿âñüêèé âîëîíòåð Ðóñëàí Êîçàêîâ (íà ôîòî ó öåíòð³) ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè íà ïåðåäîâó
ç âàíòàæåì äëÿ óêðà¿íñüêèõ âî¿í³â

Ó Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà ïðàöþº ïîíàä 600 ð³çíîìàí³òíèõ ãóðòê³â,
êëóá³â, òâîð÷èõ ñòóä³é ³ ìàéñòåðåíü, â ÿêèõ çàéìàºòüñÿ ïîíàä 10 òèñÿ÷ þíèõ êèÿí
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