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Í³ â³éí³!
� Ó Âñåñâ³òí³é äåíü ìèðó ñîòí³ êèÿí âèéøëè â öåíòð ñòîëèö³ íà ìàðø

ÏÎÕÌÓÐÀ ïîãîäà íåíà÷å â³ääçåð-
êàëþâàëà ñòàí äóø³ òèõ, õòî ïðîé-
øîâ â³éíó. Äëÿ íèõ ñëîâî ìèð íå
ïðîñòî ñëîâî — öå áàæàííÿ óñüîãî
ñåðöÿ. Òîìó áëèçüêî 50-òè ó÷àñíè-
ê³â âîºííèõ ä³é íà ñõîä³ òà â Àô-
ãàí³ñòàí³ ïðèéøëè íà Ìàðø ìè-
ðó, àáè ïåðø çà âñå ïîêàçàòè ñóñ³-
äó-àãðåñîðó, ùî Óêðà¿íà íå õî÷å
â³éíè. «ß íå çíàþ, ùî ùå ìîæíà
çðîáèòè, àáè çáåðåãòè ìèð. Ò³ óãî-
äè, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ â Ì³íñüêó,
íå âèêîíóþòüñÿ í³ÿê. Êîæíîãî äíÿ
âáèâàþòü íàøèõ õëîïö³â. ß ïðîé-
øîâ äâ³ â³éíè: ïåðøà â Àôãàí³ñòà-
í³, äðóãà — ï³ä Äîíåöüêîì. Ìåí³
ïðèêðî, ùî çàðàç ìè ïî îáèäâà áî-
êè áàðèêàä ç ðîñ³ÿíàìè. Õî÷åòüñÿ
â³ðèòè â òå,ùî âîíè êîëèñü óñâ³äîì-
ëÿòü ñâîþ ïîìèëêó. Íà ùàñòÿ, òàì

º òàê³ ëþäè. Äëÿ ïðèêëàäó, ì³é òî-
âàðèø, ðîñ³éñüêèé ëüîò÷èê, íå ï³ä-
òðèìóº àãðåñ³þ ñâîº¿ êðà¿íè. Â³í
â³äìîâèâñÿ âèêîíóâàòè íàêàç ëå-
ò³òè â Êðèì. Òîìó õî÷åòüñÿ â³ðè-
òè, ùî öÿ â³éíà çàê³í÷èòüñÿ»,— ðîç-
ïîâ³â «Õðåùàòèêó» ó÷àñíèê àêö³¿ —
ïðåäñòàâíèê ×åðêàñüêîãî áàòàëü-
éîíó Àíàòîë³é Äðîçäîâ.

×èñëåíí³ ìåäàë³ òà îðäåíè âèá-
ëèñêóþòü íà ãðóäÿõ ó âåòåðàí³â,

âîíè º çíàêîì ò³º¿ âåëèêî¿ ö³íè,
ÿêîþ äîáóâàâñÿ ìèð. 89-ð³÷íà êè-
ÿíêà Åì³ë³ÿ ²âàí÷åíêî çàçíà÷àº,
ùî â öåé äåíü ó âñ³õ ì³ñòàõ-ãåðî-
ÿõ Óêðà¿íè ïðîõîäÿòü óðî÷èñòî-
ñò³. «Íàøå îá’ºäíàííÿ — ñîþç ì³ñò-
ãåðî¿â Óêðà¿íè — çàâæäè áåðå
ó÷àñòü ó ö³é àêö³¿. Ïîòð³áíî, ùîá âñ³
ëþäè îäèí îäíîãî ðîçóì³ëè, ùîá
íàø³ ä³òè íå çíàëè â³éíè. Ìåí³ áó-
ëî 15 ðîê³â, êîëè ÿ ïî÷óëà ãóðê³ò
ôàøèñòñüêèõ ãàðìàò. Êîëè â Êè-
ºâ³ ïî÷àëàñÿ â³éíà ³ âñå êåð³âíèö-
òâî åâàêóþâàëè çà Âîëãó, ìè ïî-
âèíí³ áóëè çîðãàí³çóâàòèñÿ ñàì³.
² ìè öå çðîáèëè. Òîä³ âñÿ ìîëîäü
ì³ñòà âèñòóïèëà íà 1-øó, 2-ãó,
3-òþ — öåíòðàëüíó ë³í³þ îáîðî-
íè ì³ñòà. ² òàê óïðîäîâæ 73-õ äí³â
ìè ñòðèìóâàëè âîðîãà»,— ä³ëèòü-
ñÿ ñïîãàäàìè âåòåðàí ÂÂÂ Åì³ë³ÿ
²âàí÷åíêî.

Ïðî áàæàííÿ óêðà¿íö³â æèòè â
ìèð³ çíàþòü ñüîãîäí³ â óñüîìó ñâ³-
ò³. Â òîìó ÷èñë³ é ïðåäñòàâíèêè
ÎÎÍ â Óêðà¿í³. Ïàí Äæîíñîíñ —

âèõîäåöü ç Í³ãåð³¿. Â³í âæå 35 ðî-
ê³â ïðîæèâàº â Êèºâ³, âèâ÷èâ ìî-
âó, ïîâí³ñòþ ðîçóì³º íàøó ñèòó-
àö³þ. Â äåíü Ìàðøó ìèðó â³í îäÿã-
íóâ âèøèâàíêó òà ïðèéøîâ ïîêà-
çàòè, ùî ñâ³ò ï³äòðèìóº Óêðà¿íó.
À ïðåäñòàâíèê ÞÍ²ÑÅÔ Äæîâàí-
í³ Áàðáåð³ñ äîäàëà, ùî Óêðà¿íà ó
ñâ³òîâèõ â³éíàõ âòðàòèëà áàãàòî
ñâî¿õ â³éñüêîâèõ, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü
ó ìèðîòâîð÷èõ ì³ñ³ÿõ. Òîìó çàðàç,
íà ¿¿ äóìêó, ïîòð³áíî ïðèáîðêàòè
àãðåñîðà íà ñõîä³ Óêðà¿íè. Ðàçîì
³ç ïðåäñòàâíèêàìè äåëåãàö³¿ ÎÎÍ
ïðèñóòí³ ïîêëàëè êâ³òè äî ìåìî-
ð³àëó ïîëåãëèì âî¿íàì Àôãàí³ñ-
òàíó, à ïîò³ì âñ³ âèðóøèëè äî Ìó-
çåþ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
Òàì ïåðåä â³äêðèòèì íåáîì ó÷àñ-
íèêè ìàðøó ïðîâåëè ì³òèíã. Ïå-
ðåä ïðèñóòí³ìè âèñòóïèâ äèðåê-
òîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè ÊÌÄÀ Þð³é Êðèêóíîâ. «Ìè
äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü óæå âîþºìî. ²
ò³ëüêè ç íàøîãî ì³ñòà Êèºâà 147
íàéêðàùèõ õëîïö³â çàãèíóëè çà
öåé ÷àñ. Òîìó ñüîãîäí³ ìè ïîâèí-
í³ ðîáèòè âñå, àáè ïîêàçàòè, ùî
íå õî÷åìî â³éíè. ² öå íàéá³ëüøå,
÷îãî ìè õî÷åìî»,— çàçíà÷àº ïî-
ñàäîâåöü. Ï³ñëÿ óðî÷èñòèõ çàõî-
ä³â äèðåêòîð Ìóçåþ Âåëèêî¿ Â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè çàïðîñèâ óñ³õ íà
áåçêîøòîâíó âèñòàâêó «Ðîäèííà
ïàì’ÿòü» �
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Óðî÷èñòèé çàõ³ä ðîçïî÷àâñÿ â ñòîëèö³ á³ëÿ Ìåìî-
ð³àëó âî¿íàì Óêðà¿íè, ïîëåãëèì â Àôãàí³ñòàí³. Ñèì-
âîë³÷íî, ùî ó Âñåñâ³òí³é äåíü ìèðó íà ïëîù³ á³ëÿ
ïàì’ÿòíèêà ç³áðàëèñÿ òðè ïîêîë³ííÿ ñï³ââ³ò÷èçíè-
ê³â: âåòåðàíè ÂÂÂ, âî¿íè-àôãàíö³, à òàêîæ â³éñüêî-
â³, ÿê³ çàõèùàëè êðà¿íó íà ñõîä³. Òàêîæ äî àêö³¿ çà-
ëó÷èëèñÿ ïðåäñòàâíèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè òà
ïðåäñòàâíèêè ÎÎÍ â Óêðà¿í³.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà â ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ ìèðó, ÿêèé â³äçíà÷àþòü â óñüîìó ñâ³ò³ çà ³í³ö³àòèâîþ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ ÿê äåíü â³äìîâè â³ä íàñèëüñòâà ³ âîãíþ

Äåíü ìèðó â³äçíà÷àþòü â óñüîìó ñâ³ò³ çà ³í³ö³àòèâîþ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìá-
ëå¿ ÎÎÍ ÿê äåíü âñåñâ³òíüî¿ â³äìîâè â³ä íàñèëüñòâà ³ âîãíþ. Éîãî ïî-
÷àëè ñâÿòêóâàòè ó 1982 ðîö³. Ó öåé äåíü ÎÎÍ çàêëèêàº âñ³ êðà¿íè çó-
ïèíèòè â³éñüêîâ³ ä³¿ ³ õî÷à á íà 24 ãîäèíè ïðèïèíèòè ïðîëèâàòè êðîâ.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»

Êëè÷êî çíîâó éäå 
â ìåðè Êèºâà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà,ë³äåð îá’ºä-
íàíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè «ÓÄÀÐ-Ñîë³-
äàðí³ñòü» Â³òàë³é Êëè÷êî, çàÿâèâ, ùî
îô³ö³éíî âèñóíóòèé ³ çíîâó éäå â ìå-
ðè Êèºâà.

Ó÷îðà êîíôåðåíö³ÿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ ÁÏÏ «Ñîë³äàðí³ñòü»
â ì³ñò³ Êèºâ³ âèñóíóëà Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà êàíäèäàòîì íà ïîñàäó Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Òàêîæ êèÿíàì ïîêàçàëè âñ³õ ìà-
æîðèòàðíèõ êàíäèäàò³â â³ä îá’ºäíà-
íî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè «ÓÄÀÐ-Ñîë³äàð-
í³ñòü». «Êè¿â — öå ì³ñòî, ç ÿêîãî ïî-
÷èíàþòüñÿ âñ³ ðåôîðìè â êðà¿í³. ² ìè
êîíêðåòíèìè ñïðàâàìè êðîê çà êðî-
êîì çì³íþºìî éîãî, íåçâàæàþ÷è íà
ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ. Ðå-
ìîíòóºìî äîðîãè ³ áóäèíêè, â³äêðè-
âàºìî íîâ³ øêîëè ³ ñàäêè. Ìè çàêëà-
ëè ôóíäàìåíò çì³í, ïî÷àëè âïðîâà-
äæóâàòè ðåôîðìè ³, ùîá äîâåñòè äî
ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ âñå òå, ùî ìè
ðîçïî÷àëè, ÿ éäó íà âèáîðè ìåðà ³
ç³ ìíîþ ìîÿ êîìàíäà éäå â Êè¿âðà-
äó. Ìè áåðåìî íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ
ðåàë³çóâàòè î÷³êóâàííÿ êèÿí ³ çðî-
áèòè Êè¿â ºâðîïåéñüêîþ ñòîëèöåþ
çà ÿê³ñòþ æèòòÿ»,— ï³äêðåñëèâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

Äàðíèöüêå ë³ñíèöòâî
î÷èñòèëè â³ä õ³ì³÷íî
íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí

Ç òåðèòîð³¿ Äàðíèöüêîãî ë³ñîïàðêî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà âèâåçåíî òà óòè-
ë³çîâàíî õ³ì³÷íî íåáåçïå÷í³ ðå÷î-
âèíè çàãàëüíîþ âàãîþ áëèçüêî 800
êã. Çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêî¿ âëàäè áó-
ëî ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ òà åêñ-
ïåðòèçà çàçíà÷åíèõ ðå÷îâèí. ¯õ áó-
ëî âèëó÷åíî ç ë³ñãîñïó òà â³äïðàâ-
ëåíî íà çíèùåííÿ, ïîâ³äîìèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ, ÿêèé âè¿õàâ íà ì³ñöå òà ïåðå-
â³ðèâ ïðîöåñ âèâåçåííÿ ðå÷îâèí.
Â³í çàçíà÷èâ, ùî ºìíîñò³ ç ð³äèíîþ
íåñëè ïîòåíö³éíó çàãðîçó æèòòþ òà
çäîðîâ’þ ÿê äëÿ ïðàö³âíèê³â ë³ñî-
ïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà, òàê ³ äëÿ
ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó.

«Çóñèëëÿìè åêîëîã³â ì³ñüêî¿ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ çíàéäåíà ìîæëèâ³ñòü áåç-
îïëàòíî¿ óòèë³çàö³¿ íåáåçïå÷íèõ ðå-
÷îâèí, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ ïðàâîîõî-
ðîííèìè îðãàíàìè ùå â æîâòí³ 2011-
ãî ïîáëèçó âóëèö³ Ë³òèíñüêî¿, ùî ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³.Äëÿ ç’ÿñóâàí-
íÿ îáñòàâèí ºìíîñò³ áóëè ëîêàë³çî-
âàí³ íà òåðèòîð³¿ Äàðíèöüêîãî ë³ñ-
íèöòâà. Ïîñòàëî ïèòàííÿ, ÷îìó äî
öüîãî ÷àñó íåáåçïå÷í³ ð³äèíè çíà-
õîäèëèñÿ òóò ³ ÷îìó êîëèøí³ êåð³âíè-
êè íå çíàéøëè ìîæëèâîñòåé äëÿ ¿õ-
íüîãî âèâåçåííÿ òà çíåøêîäæåííÿ.
Ìè ïðîâåëè åêñïåðòèçó òà çíàéøëè
ï³äïðèºìñòâî, ÿêå áåç çàëó÷åííÿ áþ-
äæåòíèõ êîøò³â âèâåçëî íåáåçïå÷-
íó çíàõ³äêó çà ìåæ³ ì³ñòà, à ï³çí³øå
çä³éñíèòü óòèë³çàö³þ ðå÷îâèí øëÿ-
õîì âèñîêîòåìïåðàòóðíîãî ñïàëþ-
âàííÿ»,—ïîÿñíèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

íîâèíè



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹96 (1496) |â³âòîðîê | 22 âåðåñíÿ 2015 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
За�інчення	додат�ів	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради

від	03.09.2015	№	937/1801

Про проведення 16.10.2015 депутатських слухань 
Київської міської ради VII скликання

Розпорядження № 648 від 18 вересня 2015 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 13 Статуту тери!

торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805.
статті 30 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, з метою залучення громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення:

3.	Се�ретаріат�	Київсь�ої	місь�ої	ради	здійс-

нити	ор�анізаційне	та	матеріально-технічне	за-

безпечення	під�отов�и	та	проведення	деп�тат-

сь�их	сл�хань	Київсь�ої	місь�ої	ради	VII	с�ли-

�ання.

4.	Пропозиції	щодо	питань	поряд��	денно-

�о	деп�татсь�их	сл�хань	подати	до	се�ретарі-

ат�	Київсь�ої	місь�ої	ради	�	письмовом�	ви-

�ляді	до	28	вересня	2015	ро��.

5.	Засідання	Президії	Київсь�ої	місь�ої	ради

щодо	форм�вання	прое�т�	поряд��	денно�о

провести	02	жовтня	2015	ро��	о	12.00	в	залі

засідань	на	10-м�	поверсі,	�імната	1017	(м.	Ки-

їв,	в�лиця	Хрещати�,	36).

6.	Це	розпорядження	довести	до	відома	меш-

�анців	міста	Києва,	деп�татів	Київсь�ої	місь�ої

ради,	�олів	деп�татсь�их	фра�цій	Київсь�ої

місь�ої	ради,	�ерівни�ів	стр��т�рних	підрозді-

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	пра-

цівни�ів	се�ретаріат�	Київсь�ої	місь�ої	ради	�

встановленом�	поряд��.

Київський міський голова 
В. Кличко

1.	Провести	16	жовтня	2015	ро��	о	10.00	де-

п�татсь�і	сл�хання	Київсь�ої	місь�ої	ради	

(м.	Київ,	в�лиця	Хрещати�,	36,	2-й	поверх,	Ко-

лонна	зала).

2.	Внести	до	поряд��	денно�о	деп�татсь�их

сл�хань	Київсь�ої	місь�ої	ради	питання	про

звіт	щодо	ви�онання	місь�их	цільових	про-

�рам.

2.6	Доповнити	позицією	14	та�о�о	зміст�:

№
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

14 Проведення
поминальних
обідів

Проведення поминальних
обідів загиблих киян %
учасників АТО

2015 районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

% % % % 950,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість поминальних обідів % 100 од. 
Показник ефективності 
Середня вартість одного поминального обіду % 9,5 тис. грн.

Районні в місті Києві
державні адміністрації

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

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

Відзначення річниць та
вшанування учасників
ліквідації наслідків
аварії на
Чорнобильській АЕС

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

Надання комплексної
соціально%психологічної
допомоги киянам % учасникам
АТО, членам їх сімей та членам
сімей загиблих (померлих)
киян під час проведення АТО

Проведення
поминальних обідів
загиблих киян %
учасників АТО

Голосіївська 880,5 409,6 321,9 10,0 44,0 0,0 95,0

Дарницька 1312,8 763,4 99,7 0,0 101,1 253,6 95,0

Деснянська 1864,3 748,4 483,3 42,8 89,0 405,8 95,0

Дніпровська 1786,1 641,0 642,6 20,0 32,4 355,1 95,0

Оболонська 1804,5 712,0 533,1 10,0 150,0 304,4 95,0

Печерська 652,7 88,5 313,4 15,0 39,4 101,4 95,0

Подільська 1741,7 673,8 745,8 2,0 73,0 152,1 95,0

Святошинська 2707,2 563,3 1403,6 115,8 73,0 456,5 95,0

Солом'янська 1502,4 437,8 660,0 0,0 56,0 253,6 95,0

Шевченківська 1606,3 577,2 641,8 44,8 44,6 202,9 95,0

Разом: 15858,5 5615,0 5845,2 260,4 702,5 2485,4 950,0

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми

I II

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 78716,1 475849,8 336234,9 119855,3 576382,5 1587038,6

Бюджет м. Києва 78716,1 475849,8 336234,9 119855,3 576382,5 1587038,6

Кошти інших джерел % % % %

3.	Розділ	8	"Рес�рсне	забезпечення	місь�ої	цільової	про�рами	"Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам"	на	2011	-	2015	ро�и"	ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:

"8.	Рес�рсне	забезпечення	місь�ої	цільової	про�рами	"Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам"	на	2011	-	2015	ро�и"

тис.	�рн

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Додато�	2	

до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	04.03.2015	№	165/1030	

(�	реда�ції	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	03.09.2015	№	937/1801)

Фінансування у 2015 році заходів міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 ! 2015 роки" районними в місті Києві державними
адміністраціями

Для	проведення	заходів	�	2015	році	(в	том�	числі,	на	по�ашення	�редиторсь�ої	забор�ованості,	я�а	с�лалася	станом	на	01.01.2015)	місь�ої	цільової	про�рами	"Т�рбота.	Наз�стріч	�иянам"	на

2011	-	2015	ро�и"	спрям�вати	�ошти	в	обсязі	15858,5	тис.	�рн,	а	саме:

тис.	�рн
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Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 935/1799 від 3 вересня 2015 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 47, статті 48 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, враховуючи заяву депутата Київської міської ради Данилен!
ка Віталія Васильовича від 02.09.2015 № 08/235!32/15 та звернення депутатської фракції «УДАР!Солідар!
ність» від 31.08.2015 № 08/235!32/15, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.	Внести	до	перелі��	і	с�лад�	постійних	�о-

місій	Київсь�ої	місь�ої	ради	VII	с�ли�ання,	за-

тверджених	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради

від	19.06.2014	№ 10/10,	та�і	зміни:

1.1.	Увільнити	Данилен�а	Віталія	Васильо-

вича	від	обов’яз�ів	�олови	постійної	�омісії	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	сім’ї,	молоді	та

спорт�,	обравши	йо�о	членом	постійної	�омі-

сії	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	сім’ї,	моло-

ді	та	спорт�.

2.	Ви�лючити	із	с�лад�	тимчасової	�онтроль-

ної	�омісії	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	пе-

ревір�и	діяльності	автозаправних	станцій	(в

том�	числі	�азових),	нафтосховищ	(терміналів)

на	території	міста	Києва,	створеної	рішенням

Київсь�ої	місь�ої	ради	від	16.04.2015	№ 413/1278,

деп�тата	Київсь�ої	місь�ої	ради	Данилен�а	Ві-

талія	Васильовича.

3.	Ви�лючити	зі	с�лад�	тимчасової	�онтроль-

ної	�омісії	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	пе-

ревір�и	за�онності	розташ�вання	існ�ючих	б�-

дин�ів,	б�дівель,	спор�д,	інженерних	мереж	та

�ом�ні�ацій,	малих	архіте�т�рних	форм,	а	та-

�ож	за�онності	передачі	(надання)	земельних

діляно�,	я�і	знаходяться	на	території	Тр�хано-

во�о	острова,	створеної	рішенням	Київсь�ої

місь�ої	ради	від	02.07.2015	№ 658/1522,	де-

п�тата	Київсь�ої	місь�ої	ради	Данилен�а	Віта-

лія	Васильовича.

4.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	рішення

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

ради	з	питань	ре�ламент�	та	деп�татсь�ої	ети-

�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про започаткування парку історії радянської окупації 
в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 772/1636  від 23 липня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про природно!

заповідний фонд України», Закону України «Про охорону навколишнього середовища», «Про засудження
комуністичного та націонал!соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону про!
паганди їхньої символіки», рішення Київської міської ради від 14 травня 2015 року № 456/1320 «Про заміну
комуністичної символіки на будівлях і спорудах, які належать до комунальної власності територіальної гро!
мади міста Києва», з метою вжиття в установленому порядку заходів щодо демонтажу пам’ятників і пам’ят!
них знаків, присвячених особам, які причетні до злочинів радянської влади в Україні, недопущення повторен!
ня злочинів комуністичного та тоталітарних режимів, будь!якої дискримінації за національною, соціальною,
класовою, етнічною, расовою або іншими ознаками у майбутньому, відновлення історичної та соціальної
справедливості, а також з метою підвищення культурної та туристичної привабливості міста Київська місь!
ка рада 

ВИРІШИЛА:

1.	Започат��вати	пар�	історії	радянсь�ої	о��-

пації	в	місті	Києві.

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

збереження	природно�о	середовища	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації):

2.1.	Здійснити	всі	необхідні	ор�анізаційно-

правові	дії	щодо	ор�анізації	інвентаризації	всіх

пам’ятни�ів	і	пам’ятних	зна�ів	�	місті	Києві,

присвячених	особам,	я�і	причетні	до	злочинів

тоталітарно�о	режим�	радянсь�ої	влади	в	У�ра-

їні,	в	двомісячний	термін	з	момент�	наб�ття

чинності	цим	рішенням.

2.2.	Здійснити	всі	необхідні	ор�анізаційно-

правові	заходи	щодо	започат��вання	пар��	іс-

торії	радянсь�ої	о��пації	потя�ом	двох	місяців

з	момент�	наб�ття	чинності	цим	рішенням.

2.3.	Здійснити	всі	необхідні	ор�анізаційно-

правові	заходи	щодо	демонтаж�	всіх	пам’ят-

ни�ів	і	пам’ятних	зна�ів	�	місті	Києві,	присвя-

чених	особам,	я�і	причетні	до	злочинів	тота-

літарно�о	режим�	радянсь�ої	влади	в	У�ра-

їні.

2.4.	Здійснити	всі	необхідні	ор�анізаційні	за-

ходи	щодо	проведення	�ромадсь�их	об�ово-

рень	стосовно	місця	розташ�вання	пар��	іс-

торії	радянсь�ої	о��пації.

2.5.	Здійснити	всі	необхідні	ор�анізаційні	за-

ходи	щодо	відбор�	пам’ятни�ів	для	пар��	іс-

торії	радянсь�ої	о��пації.

3.	Департамент�	земельних	рес�рсів	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації)	протя�ом	двох

тижнів	з	момент�	наб�ття	чинності	цим	рішен-

ням	віднайти	земельн�	ділян��,	що	знаходить-

ся	�	власності	територіальної	�ромади	міста

Києва,	площею	не	менше	2	�а,	для	започат��-

вання	пар��	історії	радянсь�ої	о��пації.

Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку
№ 12!в на вул. Воскресенській у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 793/1657  від 23 липня 2015 року
Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

статтею 19 Земельного кодексу України, статтями 7, 51 — 53 Закону України «Про природно!заповідний фонд
України», Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово!комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.	Надати	стат�с	с�вер�	земельній	ділянці

площею	0,31	�а	біля	б�дин��	№ 12-в	на	в�л.

Вос�ресенсь�ій	�	Дніпровсь�ом�	районі	м.	Ки-

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

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

леної	зони	м.	Києва	до	2010	ро��	та	�онцепції

форм�вання	зелених	насаджень	в	централь-

ній	частині	міста,	затверджених	рішенням	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	ради	від	19.07.2005	№ 806/3381

та	продовжених	на	період	до	2015	ро��	рішен-

ням	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	27.11.2009

№ 714/2783	(таблиця	2	«Озеленені	території

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

відають	типоло�ічним	озна�ам	та	план�валь-

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

значен�	п�н�том	1	цьо�о	рішення,	до	перелі��

с�верів	Дніпровсь�о�о	район�	м.	Києва.

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

ню	зелених	насаджень	Дніпровсь�о�о	район�

м.	Києва	здійснити	ор�анізаційно-правові	за-

ходи	щодо	оформлення	права	постійно�о	�о-

рист�вання	земельною	ділян�ою	площею	0,31

�а	біля	б�дин��	№ 12-в	на	в�л.	Вос�ресенсь�ій

�	Дніпровсь�ом�	районі	м.	Києва.

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

ню	зелених	насаджень	Дніпровсь�о�о	район�

м.	Києва	здійснити	ор�анізаційно-правові	за-

ходи	щодо	бла�о�строю	земельної	ділян�и	пло-

щею	0,31	�а	біля	б�дин��	№ 12-в	на	в�л.	Вос-

�ресенсь�ій	�	Дніпровсь�ом�	районі	м.	Києва.

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

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

інформ�вати	Дніпровсь��	районн�	в	місті	Ки-

єві	державн�	адміністрацію	про	прийняття	цьо-

�о	рішення.

6.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	рішення

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

�ої	ради	з	питань	е�оло�ічної	політи�и,	та	на

постійн�	�омісію	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	пи-

тань	містоб�д�вання,	архіте�т�ри	та	земле-

�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,
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 № 940/1804 від 3 вересня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
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�ономічно�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»

4.	Оприлюднити	це	рішення	в	�азеті	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	«Хрещати�».

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

�ласти	на	постійн�	�омісію	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	з	питань	��льт�ри	та	т�ризм�	та	постійн�	�о-

місію	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	містоб�-

д�вання,	архіте�т�ри	та	земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
тарифів на постачання теплової енергії та тарифів 

на послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються ТОВАРИСТВОМ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДСЕРВІС!ЦЕНТР», як виконавцем цих послуг
Розпорядження № 824 від 21 серпня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону Укра!
їни «Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово!комунальні послуги», постанов Кабіне!
ту Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування та!
рифів 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
коригування тарифів на теплову енергію, тарифів на постачання теплової енергії та тарифів на послуги з
централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, в межах функцій органу місцево!
го самоврядування:

1.	Унести	зміни	до	тарифів	на	теплов�

енер�ію	ТОВАРИСТВУ	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ	«БУДСЕРВІС-ЦЕНТР»,	встанов-

лених	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Ки-

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

ної	адміністрації)	від	28	січня	2015	ро��	№	57,

зареєстрованих	в	Головном�	�правлінні	юсти-

ції	�	місті	Києві	06	люто�о	2015	ро��	за	№ 15/1126,

ви�лавши	їх	�	новій	реда�ції,	що	додається.

2.	Унести	зміни	до	тарифів	на	постачання

теплової	енер�ії	ТОВАРИСТВУ	З	ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«БУДСЕРВІС-ЦЕНТР»,

встановлених	розпорядженням	ви�онавчо�о

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

�ої	державної	адміністрації)	від	28	січня	2015

ро��	№ 57,	зареєстрованих	в	Головном�	�прав-

лінні	юстиції	�	місті	Києві	06	люто�о	2015	ро��

за	№ 16/1127,	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	ТОВАРИ-

СТВОМ	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БУДСЕРВІС-ЦЕНТР»,	я�	ви�онавцем	цих	по-

сл��,	встановлених	розпорядженням	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації)	від	28	січня

2015	ро��	№ 57,	зареєстрованих	в	Головном�

�правлінні	юстиції	�	місті	Києві	06	люто�о	2015

ро��	за	№ 17/1128,	ви�лавши	їх	�	новій	реда�-

ції,	що	додається.

4.	Цс	розпорядження	набирає	чинності	з	дня

йо�о	оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	вересня	2015	р.	за	№ 139/1250
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

28	січня	2015	ро��	№ 57	(�	реда�ції	розпорядження	ви�о-

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

державної	адміністрації)	від	21	серпня	2015	ро��	№	824)

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	

�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	вересня	2015	р.	

за	№ 139/1250

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

28	січня	2015	ро��	№ 57	(�	реда�ції	розпорядження	ви�о-

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

державної	адміністрації)	від	21	серпня	2015	ро��	№	824)

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	

�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	вересня	2015	р.	

за	№ 141/1252

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

28	січня	2015	ро��	№ 57	(�	реда�ції	розпорядження	ви�о-

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

державної	адміністрації)	від	21	серпня	2015	ро��	№	824)

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	

�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	вересня	2015	р.	

за	№ 140/1251

Тарифи на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«БУДСЕРВІС!ЦЕНТР»

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко Керівник апарату В. Бондаренко

№
п/п

Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 549,23 659,08

2. Інші споживачі (крім населення) 1318,08 1581,70
№

п/п
Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 548,32 657,98

2. Інші споживачі (крім населення) 1317,17 1580,60

№
п/п

Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 17,22 20,66

2. Інші споживачі (крім населення) 17,22 20,66

№
п/п

Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 18,13 21,76

2. Інші споживачі (крім населення) 18,13 21,76

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСЕРВІС!ЦЕНТР»

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, 
що надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДСЕРВІС!ЦЕНТР», як виконавцем цих послуг 
№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

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

% населення 1 Гкал 665,74

% інші споживачі 1 Гкал 1597,67

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

% населення 1 куб.м 42,04

% інші споживачі 1 куб.м 94,12

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1.

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

% населення 1 Гкал 664,63

% інші споживачі 1 Гкал 1596,56

2.

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

% населення 1 куб.м 43,97

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, тарифів 
на постачання теплової енергії та тарифів на послуги 

з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води, що надаються Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Будсервісцентр!Комфорт», 
як виконавцем цих послуг

Розпорядження № 825 від 21 серпня 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 Міністрів
України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житло!
во!комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстра!
цію нормативно!правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригування тари!
фів на теплову енергію, тарифів на постачання теплової енергії та тарифів на послуги з централізованого опа!
лення і централізованого постачання гарячої води, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	вересня	2015	р.	за	№ 136/1247

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�

�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	вересня	2015	р.	

за	№ 136/1247

1.	Унести	зміни	до	тарифів	на	теплов�	енер-

�ію	Товариств�	з	обмеженою	відповідальністю

«Б�дсервісцентр-Комфорт»,	встановлених	роз-

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

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

міністрації)	від	28	січня	2015	ро��	№	58,	заре-

єстрованих	в	Головном�	�правлінні	юстиції	�

місті	Києві	06	люто�о	2015	ро��	за	№ 11/1122,

ви�лавши	їх	�	новій	реда�ції,	що	додається.

2.	Унести	зміни	до	тарифів	на	постачання	теп-

лової	енер�ії	Товариств�	з	обмеженою	відпові-

дальністю	«Б�дсервісцентр-Комфорт»,	встанов-

лених	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Ки-

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

ної	адміністрації)	від	28	січня	2015	ро��	№ 58,	за-

реєстрованих	в	Головном�	�правлінні	юстиції	�

місті	Києві	06	люто�о	2015	ро��	за	№ 12/1123,

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	Товари-

ством	з	обмеженою	відповідальністю	«Б�дсер-

вісцентр-Комфорт»,	я�	ви�онавцем	цих	посл��,

встановлених	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор-

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

жавної	адміністрації)	від	28	січня	2015	ро��	№ 58,

зареєстрованих	в	Головном�	�правлінні	юстиції

�	місті	Києві	06	люто�о	2015	ро��	за	№ 13/1124,

ви�лавши	їх	�	новій	реда�ції,	що	додається.

Це	розпорядження	набирає	чинності	з	дня

йо�о	оприлюднення.

Голова В. Кличко

Тарифи
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Будсервісцентр!Комфорт»

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

28	січня	2015	ро��	№ 58	(�	реда�ції	розпорядження	ви�о-

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

державної	адміністрації)	від	21	серпня	2015	ро��	№	825)

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�

�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	вересня	2015	р.	

за	№ 137/1248

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

28	січня	2015	ро��	№ 58	(�	реда�ції	розпорядження	ви�о-

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

державної	адміністрації)	від	21	серпня	2015	ро��	№	825)

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�

�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	вересня	2015	р.	

за	№ 138/1249

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

28	січня	2015	ро��	№ 58	(�	реда�ції	розпорядження	ви�о-

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

державної	адміністрації)	від	21	серпня	2015	ро��	№	825)

Тарифи
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Будсервісцентр!Комфорт»

Тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води,
що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Будсервісцентр!Комфорт», як виконавцем цих послуг

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

15	вересня	2015	р.	за	№ 148/1259

Про внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 822 від 21 серпня 2015 року
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про за!

твердження Положення про державну реєстрацію нормативно!правових актів міністерств та інших орга!
нів виконавчої влади», враховуючи лист Головного територіального управління юстиції у місті Києві від
15 червня 2015 року № 6/2/7730, з метою приведення розпоряджень виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства України:

1.	П�н�т	10	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�а-

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

жавної	адміністрації)	від	24	вересня	2014	ро��

№1055	«Про	встановлення	тарифів	на	платні	по-

сл��и	зі	стоматоло�ічної	допомо�и,	я�і	надають-

ся	державними	та	�ом�нальними	за�ладами	охо-

рони	здоров’я	�	м.	Києві»,	зареєстровано�о	в	Го-

ловном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві	07	жовт-

ня	2014	ро��	за	№ 33/1086,	ви�ласти	в	та�ій	ре-

да�ції:

«10.	Керівни�и	за�ладів	охорони	здоров’я	за-

безпеч�ють	достовірність	інформації,	на	підста-

ві	я�ої	встановлюються	тарифи	на	платні	посл�-

�и	зі	стоматоло�ічної	допомо�и.».

2.	П�н�т	9	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

ної	адміністрації)	від	24	вересня	2014	ро��	№1056

«Про	встановлення	тарифів	на	платні	посл��и	з	ме-

дично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надаються	лі��валь-

но-профіла�тичними	державними	за�ладами	охо-

рони	здоров’я»,	зареєстровано�о	в	Головном�

�правлінні	юстиції	�	місті	Києві	07	жовтня	2014

ро��	за	№ 37/1090,	ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:

«9.	Керівни�и	за�ладів	охорони	здоров’я	за-

безпеч�ють	достовірність	інформації,	на	підста-

ві	я�ої	встановлюються	тарифи	на	посл��и	з	ме-

дично�о	обсл��ов�вання.».

3.	П�н�т	11	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�а-

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

жавної	адміністрації)	від	26	люто�о	2015	ро��

№ 171	«Про	встановлення	тарифів	на	платні	по-

сл��и	з	медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надають-

ся	лі��вально-профіла�тичними	�ом�нальними

за�ладами	охорони	здоров’я»,	зареєстровано�о

в	Головном�	територіальном�	�правлінні	юстиції

�	місті	Києві	11	березня	2015	ро��	за	№32/1143,

ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:

«11.	Керівни�и	за�ладів	охорони	здоров’я	за-

безпеч�ють	достовірність	інформації,	на	підста-

ві	я�ої	встановлюються	тарифи	на	посл��и	з	ме-

дично�о	обсл��ов�вання.».

4.	Це	розпорядження	набирає	чинності	з	дня

йо�о	оприлюднення.
Голова�В.�Клич�о
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Зареєстровано�

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

11�вересня�2015�р.�за�№ 142/1253

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії, послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води та вартість витрат 
з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту

квартирних засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛД ГРУП»

Розпорядження № 823 від 21 серпня 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 встановлен=
ня економічно обгрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Зареєстровано�

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

11�вересня�2015�р.�за�№ 142/1253

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо(о�ор(ан�

Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої

місь&ої�державної�адміністрації)

21�серпня�2015�ро&��№�823

Тарифи на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛД ГРУП»

Зареєстровано�

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

11�вересня�2015�р.�за�№ 143/1254

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо(о�ор(ан�

Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої

місь&ої�державної�адміністрації)

21�серпня�2015�ро&��№�823

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛДГРУП"

Тарифи
на транспортування теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛД ГРУП"

Зареєстровано�

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

11�вересня�2015�р.�за�№ 144/1255

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо(о�ор(ан�

Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої

місь&ої�державної�адміністрації)

21�серпня�2015�ро&��№�823

Зареєстровано�

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

11�вересня�2015�р.�за�№ 145/1256

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо(о�ор(ан�

Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої

місь&ої�державної�адміністрації)

21�серпня�2015�ро&��№�823

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛД ГРУП"

Зареєстровано�

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

11�вересня�2015�р.�за�№ 146/1257

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо(о�ор(ан�

Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої

місь&ої�державної�адміністрації)

21�серпня�2015�ро&��№�823

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛД ГРУП", як виконавцем цих послуг

№ п/п Категорії споживачів Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 554,90 665,88

2. Інші споживачі (крім населення) 1192,25 1430,70

№ п/п Категорії споживачів Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 517, 66 621,19

2. Інші споживачі (крім населення) 1155,01 1386,01

№ п/п Категорії споживачів Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 9, 64 11,57

2. Інші споживачі (крім населення) 9, 64 11,57

№ п/п Категорії споживачів Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 27, 60 33,12

2. Інші споживачі (крім населення) 27, 60 33,12

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн
з ПДВ

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

— населення 1 Гкал 679,33

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер(ію

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«ХОЛД�ГРУП»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер(ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ХОЛД�ГРУП»,�що�додаю-

ться.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання

теплової�енер(ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ХОЛД�ГРУП»,�що�додаю-

ться.

4.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер(ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ХОЛД�ГРУП»,�що�додають-

ся.

5.�Встановити�тарифи�на�посл�(и�з�центра-

лізовано(о�опалення�і�централізовано(о�пос-

тачання�(арячої�води,�що�надаються�ТОВАРИ-

СТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ХОЛД�ГРУП»,�я&�ви&онавцем�цих�посл�(,�що

додаються.

6.�Встановити�вартість�витрат�з�проведення

періодичної�повір&и,�обсл�(ов�вання�і�ремон-

т��&вартирних�засобів�облі&��теплової�енер(ії,

��том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та

монтаж�після�повір&и,�що�нарахов�ються�ТОВА-

РИСТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«ХОЛД�ГРУП»,�я&�ви&онавцем�посл�(�з�цен-

тралізовано(о�опалення,�що�додаються.

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

йо(о�оприлюднення.

8.�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

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

2. Централізоване опалення при відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

— населення 1 кв. м 
опалювальної площі
за місяць протягом

періоду надання
послуги 

з централізованого
опалення

12,06

3. Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушнико<
сушильників:

— населення 1 куб. м 38,65

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

11�вересня�2015�р.�за�№ 147/1258

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо(о�ор(ан�

Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої

місь&ої�державної�адміністрації)

21�серпня�2015�ро&��№�823

Вартість витрат з проведення періодичної повірки, обслуговування і
ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх

демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховуються
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛД ГРУП" 

як виконавцем послуг з централізованого опалення

Місяць опалювального
періоду

Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 16,88

Листопад 33,75

Грудень 33,75

Січень 33,75
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Керівник апарату В. Бондаренко

Приміт&а:

Вартість�витрат�з�проведення�періодичної�повір&и,�обсл�(ов�вання�і�ремонт��&вартирних

засобів�облі&��теплової�енер(ії,���том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та�монтаж�після

повір&и,�нарахов�ються���с&ладі�посл�(и�з�централізовано(о�опалення�щомісяця�протя(ом

опалювально(о�сезон��споживачам�&вартири�я&их�обладнані�&вартирними�засобами�облі&�

теплової�енер(ії�залежно�від�&іль&ості�та&их�засобів�облі&��шляхом�додавання�плати�за�проведення

періодичної�повір&и,�обсл�(ов�вання�і�ремонт��&вартирних�засобів�облі&��теплової�енер(ії�до

за(альної�вартості�посл�(�з�централізовано(о�опалення.

Лютий 33,75

Березень 33,75

Квітень 16,88

Про перезатвердження робочого проекту «Реконструкція
проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва»

Розпорядження № 240 від 18 березня 2015 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто=герой Київ», розпорядження вико=

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 лютого 2008 року
№ 204 «Про реконструкцію проспекту Бажана», з метою приведення дорожнього покриття та тротуарів прос=
пекту Бажана у відповідність до державних будівельних норм України, в межах функцій місцевого органу ви=
конавчої влади:

1.�Перезатвердити�робочий�прое&т�«Ре&онстр�&ція�проспе&т��Ми&оли�Бажана���Дарниць&о-

м��районі�м.�Києва»,�врахов�ючи�е&спертний�звіт�щодо�роз(ляд��прое&тної�до&�ментації�від�24

жовтня�2014�ро&��№ 00-0063-14/ЦБ,�виданий�Державним�підприємством�«Спеціалізована�дер-

жавна�е&спертна�ор(анізація —�Центральна�сл�жба�У&раїнсь&ої�державної�б�дівельної�е&спер-

тизи»,�з�та&ими�техні&о-е&ономічними�по&азни&ами:

2.�Ви&ористання�&оштів�на�по&риття�ризи&��та�додат&ових�витрат,�пов’язаних�з�інфляційни-

ми�процесами�(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним�&ошторисним�розрах�н&ом�вартості�б�дів-

ництва,�здійснює�замовни&�б�дівництва�на�підставі�об(р�нт�вальних�до&�ментів�та�рез�льта-

тів�їх�детальної�перевір&и�в��становленом��поряд&�.

3.�Визнати�та&им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви&онавчо(о�ор(ан��Київсь&ої�місь-

&ої�ради�(Київсь&ої�місь&ої�державної�адміністрації)�від�08�люто(о�2011�ро&��№ 163�«Про�за-

твердження�прое&т��«Ре&онстр�&ція�проспе&т��Ми&оли�Бажана���Дарниць&ом��районі�м.�Ки-

єва».

4.�Під�час��&ладання�замовни&ом�до(овор��підряд��на�ви&онання�робіт�з�ре&онстр�&ції�об’-

є&та�обов’яз&ово�передбачати��мови�щодо�надання�підрядни&ом�(арантії�я&ості�ви&онаних�ро-

біт�та�встановити�(арантійні�стро&и�е&спл�атації�об’є&та.

5.�Контроль�за�ви&онанням�цьо(о�розпорядження�по&ласти�на�першо(о�заст�пни&а�(олови�Ки-

ївсь&ої�місь&ої�державної�адміністрації�Ні&онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Показник
Одиниця

виміру Кількість

Вид будівництва <реконструкція

Лівобережна розв'язка Південного мостового переходу через Дніпро

Розрахункова швидкість км/год 80

Розрахункова інтенсивність руху авт./добу 71 300

Довжина ділянки реконструкції: 
лівого проїзду 
правого проїзду

м 
м

510 
510

Мінімальний радіус у плані м 30,0

Максимальний поздовжній ухил ‰ 28

Ширина проїзної частини м 15,0; 2x9,0

Кількість смуг руху смуга 4

Ширина смуги руху м 3,75

Довжина тротуару м 2940

Площа відновлення тротуару м2 4662

Тип покриття Щебенево<мастиковий
асфальтобетон (ЩМА<10) на бітумі

БМП 60/90<52

Транспортна розв'язка біля станції метро «Осокорки», Дніпровська набережна

Розрахункова швидкість км/год 80

Розрахункова інтенсивність руху авт./добу 58800

Довжина ділянки реконструкції: 
лівого проїзду 
правого проїзду

м 
м

1460
1340

Мінімальний радіус у плані м 30,0

Максимальний поздовжній ухил ‰ 40

Ширина проїзної частини м 9,0; 12,25

Кількість смуг руху смуга 2;3

Ширина смуги руху м 3,75

Довжина тротуару м 4890

Площа відновлення тротуару м2 5127

Тип покриття Щебенево<мастиковий
асфальтобетон (ЩМА<10) на бітумі

БМП 60/90<52

Транспортна розв'язка біля станції метро «Позняки», проспект  П. Григоренка

Розрахункова швидкість км/год 80

Розрахункова інтенсивність руху авт./добу 40300

Довжина ділянки реконструкції: 
лівого проїзду 
правого проїзду

м 
м

1445 
1420

Мінімальний радіус у плані м 25,0

Максимальний поздовжній ухил ‰ 40

Ширина проїзної частини м 9,0; 12,25

Кількість смуг руху смуга 2;3

Ширина смуги руху м 3,75

Довжина тротуару м 4370

Площа відновлення тротуару м2 5418

Тип покриття Щебенево<мастиковий
асфальтобетон (ЩМА<10) на бітумі

БМП 60/90<52

Транспортна розв'язка біля станції метро «Харківська»,вул. Ревуцького

Розрахункова швидкість км/год 80

Розрахункова інтенсивність руху авт./добу 40300

Довжина ділянки реконструкції: 
лівого проїзду 
правого проїзду

м 
м

960 
1200

Мінімальний радіус у плані м 30,0

Максимальний поздовжній ухил ‰ 40

Ширина проїзної частини м 12,25

Кількість смуг руху смуга 2;3

Ширина смуги руху м 3,75

Довжина тротуару м 3650

Площа відновлення тротуару м2 4336

Тип покриття Щебенево<мастиковий
асфальтобетон (ЩМА<10) на бітумі

БМП 60/90<52

Місцевий проїзд від станції метро «Харківська» до вул. Вірменської

Розрахункова швидкість км/год 60

Розрахункова інтенсивність руху авт./добу 40300

Довжина ділянки реконструкції м 840

Мінімальний радіус у плані м 10

Максимальний поздовжній ухил ‰ 10

Ширина проїзної частини м 7.0

Кількість смуг руху смуга 2

Ширина смуги руху м 3,50

Довжина тротуару м 1570

Площа тротуару м2 1800

Тип покриття Дрібнозернистий щільний
асфальтобетон І марки, тип Б на

бітумі БМП 60/90<52 

Тривалість завершення будівництва місяць 4,0 

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
08.10.2014, у тому числі:
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати 

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 

382 975,576 
305 008,160 

2 291,195 
75676,221 

Із  загальної  кошторисної  вартості   будівництва  за довідкою    замовника
станом    на    01.07.2014 виконано, у тому числі: 
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати 

тис.грн 
тис.грн 
тис.грн 
тис.грн 

251 137,955 
200 243,417 

526,078 
50 368,460 

Про зміни у складі комісій 
з припинення кінотеатрів комунальної власності

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 222 від 16 березня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 22 травня 2013 року № 336/9393 «Про реорганізацію кінотеатрів комунальної власності територіальної гро=
мади міста Києва», у зв’язку з кадровими змінами та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�с&лад��&омісії�з

припинення�&ом�нально(о�підприємства�ви-

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

ївсь&ої�місь&ої�державної�адміністрації)�«Кі-

нотеатр�«Київсь&а�Р�сь»�шляхом�приєднан-

ня�до�&ом�нально(о�підприємства�ви&онав-

чо(о�ор(ан��Київради�(Київсь&ої�місь&ої�дер-

жавної�адміністрації)�«Київ&інофільм»,�за-

тверджено(о�розпорядженням�ви&онавчо(о

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

&ої�державної�адміністрації)�від�21�червня

2013�ро&��№1005,�ви&лавши�йо(о�в�новій�ре-

да&ції,�що�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�с&лад��&омісії�з

припинення�&ом�нально(о�підприємства�ви-

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

ївсь&ої�місь&ої�державної�адміністрації)�«Кі-

нотеатр�«Ленін(рад»�шляхом�приєднання�до

&ом�нально(о�підприємства�ви&онавчо(о�ор-

(ан��Київради�(Київсь&ої�місь&ої�державної

адміністрації)�«Київ&інофільм»,�затвердже-

но(о�розпорядженням�ви&онавчо(о�ор(ан�

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

жавної�адміністрації)�від�21�червня�2013�ро-

&�,�№�1005,�ви&лавши�йо(о�в�новій�реда&ції,

що�додається.

3.�Затвердити�зміни�до�с&лад��&омісії�з

припинення�&ом�нально(о�підприємства�ви-

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

ївсь&ої�місь&ої�державної�адміністрації)�«Кі-

нотеатр�«Росія»�шляхом�приєднання�до�&о-

м�нально(о�підприємства�ви&онавчо(о�ор(а-

н��Київради�(Київсь&ої�місь&ої�державної�ад-

міністрації)�«Київ&інофільм»,�затверджено(о�роз-

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

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

міністрації)�від�21�червня�2013�po&��№1005�ви-

&лавши�йо(о�в�новій�реда&ції,�що�додається.

4.�Затвердити�зміни�до�с&лад��&омісії�з

припинення�&ом�нально(о�підприємства�ви-

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

ївсь&ої�місь&ої�державної�адміністрації)�«Кі-

нотеатр�«Флоренція»�шляхом�приєднання�до

&ом�нально(о�підприємства�ви&онавчо(о�ор-

(ан��Київради�(Київсь&ої�місь&ої�державної

адміністрації)�«Київ&інофільм»,�затвердже-

но(о�розпорядженням�ви&онавчо(о�ор(ан�

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

жавної�адміністрації)�від�21�червня�2013�ро-

&��№ 1005,�ви&лавши�йо(о�в�новій�реда&ції,

що�додається.

5.�Затвердити�зміни�до�с&лад��&омісії�з

припинення�&ом�нально(о�підприємства�ви-

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

ївсь&ої�місь&ої�державної�адміністрації)�«Кі-

нотеатр�«За(реб»�шляхом�приєднання�до�&о-

м�нально(о�підприємства�ви&онавчо(о�ор-

(ан��Київради�(Київсь&ої�місь&ої�державної

адміністрації)�«Київ&інофільм»,�затвердже-

но(о�розпорядженням�ви&онавчо(о�ор(ан�

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

жавної�адміністрації)�від�21�червня�2013�ро-

&��№�1005,�ви&лавши�йо(о�в�новій�реда&ції,

що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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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 ïðèé-
ìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,
áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311
(Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ
äîâ³äîê 296-56-56).

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â
îðåíäè: âóë.Äåïóòàòñüêà, 32, ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà 63,4 êâ. ì. Âàðò³ñòü —
672600,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 2294,0 ãðí. Çàïðîïîíî-
âàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ äèòÿ÷î¿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿; âóë. Ï³äë³ñíà, 3, II ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 30,6 êâ.ì. Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí íà ð³ê. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº áåçêîøòîâíó
ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé
ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â; áóëüâ. Âåðíàäñüêîãî, 5/19, öîêîëüíèé ïîâåðõ, çàãàëüíà
ïëîùà 50,3 êâ.ì. Âàðò³ñòü — 570100,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç
ÏÄÂ) — 1949,1 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð
îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

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. Áàëàíñî-
óòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà": 1) âóë. Áàëüçàêà Îíîðå äå, 22, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà
ïëîùà — 82,90 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,

ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 48,35 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —
4007,93 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíî-
âàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³
îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ 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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü— Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîí-
ñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð"Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíóì.Êèºâà: 1) âóë.Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè,81/1,
1 ïîâåðõ,çàãàëüíà ïëîùà —4,00 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåí-
íÿ êàôå,ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (êîôåéíèé ïðèëàâîê),ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —152,67 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —610,67 ãðí,òåðì³í îðåí-
äè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäè-
êîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì 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.

Àïåëÿö³éíèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, íà 09.45 22 æîâòíÿ
2015 ðîêó,Êîí÷åíêîâà Àíäð³ÿ Âàëåíòèíîâè÷à äëÿ ó÷àñò³ â ðîçãëÿä³ ñïðàâè çà àïåëÿö³éíîþ
ñêàðãîþ Êîí÷åíêîâà Àíäð³ÿ Âàëåíòèíîâè÷à íà ð³øåííÿ Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 02 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êîí÷åíêîâà ²ãîðÿ
Âàëåíòèíîâè÷à äî Êîí÷åíêîâà Àíäð³ÿ Âàëåíòèíîâè÷à, Ãîðãîëü Þð³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à,
Òîìêî Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à,Õàðèòîíîâî¿ Îëüãè Àíàòîë³¿âíè ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÷àñòêîâî íåä³éñíèìè, âèçíàííÿ íåä³éñíèìè äåðæàâíèõ
àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³.

Ñóääÿ Ë.À. Âîëîõîâ

Áàðèø³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ñóäîâå çàñ³äàííÿ

ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 369/8565/2014, ¹ 2/355/425/2015 çà ïîçîâîì ÏÀÒ "Ì³ñòî

Áàíê" Êè¿âñüêà ô³ë³ÿ AT "Ì³ñòî Áàíê" äî Ê³ñºëü Âîëîäèìèðà Â³òàë³éîâè÷à ïðî

ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòîì ïðèçíà÷åíî íà 10.00 25 âåðåñíÿ 2015 ðîêó.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ Áàðèø³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿

îáëàñò³ çà àäðåñîþ: ñ. Áàðèø³âêà, âóëèöÿ Ëåí³íà, 61, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, òåëåôîí

8(045)765-25-40.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº Ñîííèê Äìèòðà ²ãîðîâè÷à (03.06.1985ð.í.,
03056, ì. Êè¿â, âóë. Áîðùàã³âñüêà, áóä. 148), ÿêèé º â³äïîâ³äà÷åì ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
¹ 760/4381/15-ö (2/760/2975/15) çà ïîçîâîì ÏÀÒ KÁ "Ïðèâàòáàíê", ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³,â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 29.09.2015 ð.íà 09.00,ÿêå â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³
ñóäó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàêñèìà Êðèâîíîñà, áóä. 25, êàá. ¹ 19.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì,³ ñïðàâó
áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ ó âàøó â³äñóòí³ñòü, çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè.

Ñóääÿ Êèöþê B.Ñ.

Íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïî âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 21-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ð-í³ ì. Êèºâà
â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïåðåäàºòüñÿ
â îðåíäó ÒÎÂ "ÀÐÌÎÐÃÀÐÀÍÒ". Ïðîñèìî ç'ÿâèòèñÿ ïðåäñòàâíèê³â âñ³õ ñóì³æíèõ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 30.09.2015 ð. îá 11.00 çà àäðåñîþ: âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 21-à ó
Äí³ïðîâñüêîìó ð-í³ ì. Êèºâà.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ,êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 200017 íà ³ì’ÿ Æóðàâëüîâà
Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ
Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ Ñòàëüñüêîãî
Ñóëåéìàíà, 14-À 34,40 Ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó äîî÷èùåí-

íÿ òà ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.07.2015

3% 39,83 1370,00

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)
01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».
repro.kreschatic.kiev.ua
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ÄÎÇÂ²ËËß

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 43207

22 âåðåñíÿ 2015 ð.

¹132(4728)
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Ó ×ÅÒÂÅÐ ÃÎÃÎËÜFEST â³äêðèâ-
ñÿ ïåðôîðìàíñîì «Ìèñòåöòâî
Â³éíè Ëþáîâ³ Ìèðó». Ï³ä â³çó-
àëüí³ ñâ³òëîâ³ ïðîåêö³¿ íà ìîíó-
ìåíòàëüíèõ êîëîíàõ ïàâ³ëüéîíó
¹ 1 ãëÿäà÷³ ïî÷óëè çâóêè êàðèëü-
éîíó, ùî ñïåö³àëüíî ïðèâåçëè ç
«Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿», à òàêîæ âè-
ñòóï «Êè¿âñüêèõ ñîë³ñò³â» òà ä³-

äæå¿â. Äî ðå÷³, òåìà â³éíè ³ ìè-
ðó ïðîñòåæóºòüñÿ ³ â ïðîãðàì³
ôåñòèâàëþ.

Ëåéòìîòèâîì ÃÎÃÎËÜFESTó òà-
êîæ ñòàëî òâîðåííÿ ìàéáóòíüîãî.
«Íàì ïîñò³éíî íàâ’ÿçóþòü êàòàñòðî-
ô³÷íó êàðòèíó ñâ³òó, àëå õòî â òà-
êèõ óìîâàõ çàéìåòüñÿ ïðîåêòó-
âàííÿì ìàéáóòí³ì Óêðà¿íè, ÿêùî

íå ìè?—ïîÿñíþº ³äåéíèé íàòõíåí-
íèê ³ îðãàí³çàòîð Âëàä Òðî¿öü-
êèé.— Ìèòö³ º ñâîºð³äíèìè ñòà-
êåðàìè çàâòðàøíüîãî äíÿ, òîìó
ôåñòèâàëü — öå äåãóñòàö³ÿ çàâòðà
âæå ñüîãîäí³, àäæå â³ä êîæíîãî ç
íàñ çàëåæèòü ìàéáóòíº».

Çàãàëîì íà ôåñòèâàë³ ùîäíÿ —
ïî áóäíÿõ ç 15.00, à ïî âèõ³äíèõ ç
11.00 — â³äáóâàòèìåòüñÿ áëèçüêî
20-òè ïîä³é. Â ê³íîçàë³ (ïàâ. ¹ 6)
ïîêàçóâàòèìóòü óêðà¿íñüêå òà ðî-
ñ³éñüêå ê³íî («Áàáàé», «ÑÓÊ» òà
³í.), ó ïàâ³ëüéîí³ ¹ 6 — õîðåîãðà-
ô³÷í³ ïîñòàíîâêè (ùîäíÿ î 16.00
³ 20.00). Ìóçèêà çâó÷èòü îäðàçó íà
òðüîõ ëîêàö³ÿõ — â ïàâ³ëüéîí³ ¹ 3
òà 7 (àêàäåì³÷íà ìóçèêà, à òàêîæ
êîíöåðòè àãåíòñòâà «Óõî»), ¹ 19
(àëüòåðíàòèâíà ìóçèêà, òóò áóäå
âå÷³ð «Äæàç Êîêòåáåëü», äåíü Îäå-
ñè òà êîíöåðò ãàðàæíîãî ðîêó) òà
íà íåçâè÷í³é ï³äçåìí³é ñöåí³
D.O.T., íà ÿê³é, çîêðåìà, âèñòóïèòü
Æàäàí ³ «Ñîáàêè â êîñìîñ³». Â 17-
ìó ïàâ³ëüéîí³ íà òðüîõ óìîâíèõ
ìàéäàí÷èêàõ ïðîéäå òåàòðàëüíà
ïðîãðàìà, â òîìó ÷èñë³ ïðåì’ºðà
â³ä ìîñêîâñüêîãî òåàòðó äîêóìåí-
òàëüíî¿ ï’ºñè «ÒÅÀÒÐ. DOC», íà-
øóì³ëèé «Â³é 2.0».

Â³çóàëüíà ïðîãðàìà (130 ó÷àñ-
íèê³â ç 15-òè êðà¿í ñâ³òó) ðîçêè-
äàíà ïî òåðèòîð³¿, ïðîòå ïåðåâàæ-
íî ðîçì³ñòèëàñÿ ó 21-ìó ïàâ³ëü-
éîí³, à òàêîæ ä³ëèòü 13-é ç õîðåî-
ãðàôàìè. Ãîëîâíèé àêöåíò — ôî-
òîãðàô³¿ (äî ðå÷³, äëÿ âñ³õ áàæà-
þ÷èõ ïðàöþâàòèìå ³ ôîòîëàáîðà-
òîð³ÿ), â³äåîðîáîòè, ³íñòàëÿö³¿, à
îñü æèâîïèñó áóäå íåáàãàòî. Âï³ç-
íàòè 21-é ïàâ³ëüéîí ëåãêî: íà âõî-
ä³ ñòîÿòü âåëèê³ ñð³áëÿñò³ ñêóëüï-

òóðè ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè Â³êòîðà Ñè-
äîðåíêà. À â 17-ìó ïàâ³ëüéîí³ —
òåðèòîð³ÿ «ôåøí-àðòó», íîâèé ïî-
ãëÿä íà ìîäó â³ä óêðà¿íñüêèõ äè-
çàéíåð³â.

Òàêîæ íà ôåñòèâàë³ çàÿâëåí³ ë³-
òåðàòóðíà (ïðåçåíòàö³¿ êíèæîê ç îá-
ãîâîðåííÿìè, ÷èòàííÿ), îñâ³òíÿ
(ëåêòîð³¿,òðåí³íãè, ìàéñòåðí³) ïðî-
ãðàìè. Äèòÿ÷èì ïðîñòîðîì ñòàâ
ïàâ³ëüéîí ¹ 11 — ìàëþê³â çàïðî-
øóþòü íà ê³íîïîêàçè, òåàòðàëüí³
âèñòàâè, ìàéñòåð-êëàñè, ÷èòàííÿ
êàçîê â³ä ïèñüìåííèê³â. Â³äïî÷è-
òè òà ïîñï³ëêóâàòèñÿ ìîæíà ïðîñ-

òî íåáà. À ùîá â³äâ³äóâà÷³ ìàëè
çìîãó ïðîâåñòè òóò ö³ëèé äåíü,
ïðîäàºòüñÿ ¿æà òà íàïî¿ (â³ä øàø-
ëèê³â ³ áóðãåð³â äî âåãåòàð³àíñüêèõ
ôàëàôåë³â).

ÃÎÃÎËÜFEST òðèâàòèìå â
«Åêñïîöåíòð³ Óêðà¿íè»  (âóë. Àêàäå-
ì³êà Ãëóøêîâà, 1) äî 27 âåðåñíÿ. Ïðî-
ãðàìó âèâ÷àéòå íà ñàéò³ gogolfest.org.
Âõ³ä ïëàòíèé, íà ïåâí³ ïîä³¿ ïîòð³-
áåí îêðåìèé êâèòîê. Íà òåðèòî-
ð³¿ ÃÎÃÎËÜFESTó ðîçðàõóâàòèñÿ
ìîæíà ëèøå áåçêîíòàêòíîþ êàðò-
êîþ GogolCard, ïðèäáàòè ³ ïîïîâ-
íèòè ÿêó ìîæíà íà ôåñòèâàë³ �

Ðîçì³ñòèâøèñü ó ïàâ³ëüéîíàõ òà ïðîñòî íåáà â Íàö³îíàëüíî-

ìó êîìïëåêñ³ «Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè», ôåñòèâàëü ñó÷àñíîãî ìèñ-

òåöòâà ùîäíÿ ïðîïîíóº â³äâ³äóâà÷àì øèðîêó êóëüòóðíó ïðî-

ãðàìó: ìóçèêó, ê³íî, òåàòðàëüí³ òà õîðåîãðàô³÷í³ âèñòàâè,

ë³òåðàòóðí³, îñâ³òí³ òà äèòÿ÷³ ïîä³¿.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ÃÎÃÎËÜFEST: 
ìèñòåöòâî â³éíè ³ ìèðó
� Íà ÂÄÍÃ òðèâàº ìàñøòàáíèé ì³æíàðîäíèé àðò-ôåñòèâàëü

Ï³ä ÷àñ ïåðôîðìàíñó-â³äêðèòòÿ ïåðøèé ïàâ³ëüéîí «îæèâ» çàâäÿêè ñâ³òëîâèì ïðîåêö³ÿì

Äî ôåñòèâàëþ Âëàä Òðî¿öüêèé ï³äãîòóâàâ êè¿âñüêó ïðåì’ºðó ìóçè÷íî-òåàòðàëüíîãî
ïåðôîðìàíñó «Ìèñòåöòâî â³éíè»

Ó â³çóàëüí³é ïðîãðàì³ ÃÎÃÎËÜFESTó, ùî çóñòð³÷àº ãîñòåé â ð³çíèõ ëîêàö³ÿõ,—ðîáîòè
130 ó÷àñíèê³â ç 15 êðà¿í ñâ³òó
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